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“Em tempos de turbulência, compreender e intensificar as forças e virtudes – entre elas 

coragem, perspectiva, integridade, igualdade, lealdade – podem ser mais urgente do 

que em tempos tranquilos” (Martin Seligman, 2009). 
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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa consistiu em identificar comportamentos positivos de 

liderança no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) para que possam 

se tornar, no futuro, estratégias para construção de práticas que favoreçam 

comportamentos éticos e positivos na instituição. Foi adotado o referencial teórico de 

organizações positivas com foco na Investigação Apreciativa. Essa, por sua vez serviu 

como base para as entrevistas. Realizou-se uma pesquisa qualitativa, estudo de caso, e 

foram utilizadas questões focadas nas fases da Descoberta, ou seja, aquilo que dá vida 

ao TCE-RJ; e Sonho, uma visão de futuro, do modelo 4-D da Investigação Apreciativa 

(D-1 – Descoberta, D-2 – Sonho, D-3 – Planejamento, D-4 – Entrega) tendo como 

tópico afirmativo a Liderança Positiva. As narrativas foram separadas por temas, como 

relações sociais, comprometimento e comunicação, e interpretadas com base num 

conceito ampliado de liderança positiva. Pode-se concluir que a abordagem apreciativa 

serviu de incentivo para que emergissem experiências positivas de lideranças 

vivenciadas na instituição de forma a identificar as forças nela existentes. 

 

Palavras-Chave: Organizações Positivas; Liderança Positiva; Investigação Apreciativa; 

Psicologia Positiva. 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

 
The objective of this research was to identify positive leadership behaviors in the Court 
of Audit of the State of Rio de Janeiro  in order to become, in the future, strategies for 
building practices that favor ethical and positive behavior in the institution. The 
theoretical framework of positive organizations focusing on Appreciative Inquiry was 
adopted. This, in turn, served as the basis for the interviews. A qualitative research was 
carried out, a case study, and questions were focused on the phases of the Discovery, 
that is, what gives life to the TCE-RJ; and Dream, a vision of the future, from the 4-D 
model of Appreciative Inquiry (D-1 - Discovery, D-2 - Dream, D-3 - Planning, D-4 - 
Delivery) with Positive Leadership as an affirmative topic. Narratives were separated 
by themes such as social relationships, commitment and communication, and 
interpreted on the basis of an expanded concept of positive leadership. It can be 
concluded that the appreciative approach served as an incentive for the emergence of 
positive experiences of leaderships lived in the institution in order to identify the 
forces in it. 

 

Keywords: Positive Organizations; Positive Leadership; Appreciative Inquiry; Positive 
Psychology 
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Capítulo 1 – Introdução 

1.1 Contexto  
 

A administração pública brasileira já foi palco de muitas mudanças internas de 

forma a alcançar melhorias nos processos e resultados. Apesar disso, ela tem sido 

tema recorrente na mídia brasileira, sendo acusada de causar os déficits na 

previdência, de não gerar o retorno esperado pelo seu trabalho, além de apresentar 

outras crises éticas e políticas (PEREIRA; SPINK, 2006; PINTO; SANTOS, 2017). 

Até aproximadamente a década de 1930, a administração pública brasileira 

tinha fortes características patrimonialistas, onde seus interesses se confundiam com 

os desejos pessoais do governante. Posteriormente, ela tenta ganhar características da 

teoria burocrática por meio do controle dos processos, ênfase na legalidade, em regras 

bem definidas, na busca da profissionalização, na hierarquia funcional, na 

impessoalidade e no formalismo. Os controles deveriam ser efetuados a priori, e 

colocavam em suspeição os atos dos servidores (CÂMARA DA REFORMA DO ESTADO, 

1995; PINTO; SANTOS, 2017).   

Entretanto, mesmo não tendo sido implantada de forma completa e não ter 

eliminado algumas práticas patrimonialistas ou a corrupção, essa mudança era 

considerada uma tentativa de modernização para alcançar maior eficiência dos gastos 

públicos a partir de dois pontos centrais: os processos administrativos e os recursos 

humanos (CÂMARA DA REFORMA DO ESTADO, 1995; LIMA, 2007; TORRES, 2007). 

Contudo, devido às próprias características da administração burocrática e a alguns de 

seus desvios, como a centralização e o formalismo exagerado, bem como a 

manutenção de traços patrimonialistas, a máquina pública brasileira foi ficando 

emperrada, apresentando baixa qualidade no serviço e alto custo de manutenção 

(BRASIL, 1997a). 

Na década de 1990, inicia-se uma tentativa de modernização da administração 

pública com a administração gerencial. Esse modelo começa a ser implantado com a 

criação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), e tem entre suas 

características a descentralização, a delegação, o controle de resultados e o incentivo à 

inovação. Essa abordagem de gestão entende que não são necessários procedimentos 

rígidos para combater a corrupção, como propostos pela teoria burocrática, e 
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considera a avaliação dos resultados vital para saber se as políticas e programas 

funcionam bem ou não (PEREIRA; SPINK, 2006).  

O PDRAE buscava aumentar a governança, ou seja, a “(...) capacidade 

administrativa de governar com efetividade e eficiência, voltando a ação dos serviços 

do Estado para o atendimento dos cidadãos” (CAMARA DA REFORMA DO ESTADO, 

1995, p.45), e assim a participação dos cidadãos por meio do controle social torna-se 

ponto de extrema importância para o controle. Era entendida a necessidade de incluir 

mudanças na gestão de forma a considerar a participação dos servidores, buscar novas 

técnicas para melhorar o desempenho e diminuir erros, criar políticas de valorização 

do servidor, entre outros temas. Entretanto, esse programa também não chegou a ser 

realizado por completo, e foi extinto em 1998 (PEREIRA; SPINK, 2006). 

Outra tentativa de desenvolvimento da administração pública ocorreu em 

2005, por meio do Programa Nacional da Gestão Pública e Desburocratização 

(GesPública), revogado em 2017, que visava sair do modelo burocrático, centralizador 

em prol de um modelo mais participativo (BRASIL, 2005; BRASIL, 2017; PINTO; 

SANTOS, 2017). 

A partir dessas tentativas de mudança, o setor público ficou multifacetado, mas 

preservando, em certa medida, uma mistura de todos esses perfis anteriores, 

podendo-se afirmar, à luz das frequentes notícias de atos de corrupção, nepotismo e 

demais atividades antiéticas,  que essas ações não foram descontinuadas. 
Em 2013, em busca de um olhar diferenciado para as formas alcançar a 

eficiência dos órgãos públicos, o Tribunal de Contas da União (TCU) iniciou um 

levantamento na área de governança em gestão de pessoas, colocando os funcionários 

como peças chaves para levar a organização ao desempenho esperado. No seu 

relatório, o TCU entende que trabalhar a governança na área de pessoas irá contribuir 

para um melhor uso dos recursos públicos, para o combate à corrupção, além de 

contribuir para a qualidade de vida do servidor e para a sociedade como um todo 

(BRASIL, 2016).  

Embora esse estudo tenha tido um viés macro, das diretrizes, ele lança um 

olhar para a área de gestão de pessoas de forma mais específica, como nos indicadores 

de liderança e de gestão do conhecimento. Nesse intuito, o TCU insere temas 

relacionados à gestão de pessoas na pauta das ações realizadas pelos órgãos públicos, 
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entendendo que reconhecer e trabalhar com as pessoas, ou melhor, com seu capital 

humano, é fator essencial para alavancar os resultados das organizações e gerar 

efeitos positivos para a sociedade (BRASIL, 2013). Assim, apreende-se que uma das 

formas de aprimorar o papel dos servidores é por meio das ações das lideranças, pois 

estas irão influenciar positivamente ou negativamente as emoções e 

consequentemente o comportamento dos funcionários (BRASIL, 2013; WIJEWARDENA; 

SMARATUNGEA; HARTEL, 2014). 

Os Tribunais de Contas têm como papel constitucional auxiliar o Poder 

Legislativo no controle externo das contas públicas e dos atos administrativos (BRASIL, 

2016; RIO DE JANEIRO, 2017). No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, atualmente 

quem tem essa incumbência é o TCE-RJ, composto por um corpo deliberativo de sete 

Conselheiros. 

 O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro aparece como objeto de 

estudo nessa pesquisa à medida que no final de 2016 a instituição começa a aparecer 

na mídia com supostos atos de corrupção. O então Conselheiro Presidente, à época, 

faz uma delação premiada acusando outros membros da Corte de participação em 

ilícitos. Assim, em abril de 2017 cinco Conselheiros são afastados judicialmente do 

órgão para fins de investigação (CRUZ, 2017; GARCIA; CORREA, 2017). 

Ainda no ano de 2017 começam a aparecer denúncias nos mais diversos sites 

de comunicação e e-mails anônimos sobre nepotismo, fraudes e outras improbidades 

administrativas. Para a vaga de um dos Conselheiros aposentado, que deveria ser 

ocupada por Auditor Substituto, é indicado um deputado da Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio de Janeiro (Alerj), após os três concursados para a vaga abrirem mão da 

sua ocupação em carta aberta. Posteriormente, é noticiado que a desistência se deu 

por meio de coação (OTAVIO; BIASETTO, 2017; PENNAFORT, 2017). 

Assim, observa-se que mesmo diante de uma crise intensa tanto na sua 

imagem institucional, quanto de liderança, um grupo de servidores do TCE-RJ fez 

manifestação, apresentou carta protesto com projetos de mudanças para a instituição, 

apoiou propostas de criação de outros critérios para a constituição do quadro de 

Conselheiros, buscou suporte de outros órgãos coletivos de apoio aos Tribunais de 

Contas (GOIS, 2017; MACEDO, 2017). Além disso, o TCE-RJ mudou algumas formas de 

acesso à informação, possibilitou a visualização das sessões plenárias em tempo real 
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via internet. Portanto, mesmo enfrentando diversos desgastes institucionais, 

observou-se que o órgão tentou criar propostas de reestruturação. 

Por isso, a presente pesquisa num órgão que está imerso num momento de 

turbulência é tão propícia, porque, como diz Weik (2003), a forma como as estruturas 

foram fundadas antes do caos emergir é que vai trazer a habilidade para que elas 

possam lidar com a crise. 

1.2 Situação Problema e delimitação 

Por muitos anos, a subjetividade e as interferências vinculadas às emoções e 

aos relacionamentos internos foram deixadas em segundo plano e não eram 

consideradas como parte integrante dos processos de trabalho ou como aspectos 

relevantes para a geração de conhecimento e resultados organizacionais (MENEZES; 

JOHANN; VALENTIM, 2017; SCATOLIN, 2015; WILLERDING; KRAUSE; LAPOLLI, 2016). A 

dimensão humana dos servidores, suas emoções, suas relações com o trabalho, o 

clima organizacional, suas percepções diante das situações vivenciadas em 

contrapartida com aquilo que lhes era prescrito, não eram objeto do olhar da gestão. 

Ou seja, havia uma tentativa de separação entre indivíduo e seu trabalho, 

despersonalizando-o, gerando uma falta de identificação com a atividade realizada e 

levando à sensação de impotência dos funcionários (GOMES, 2014).  

Na administração pública tais questões não ocorreram de forma diferente. 

Algumas ações executadas no dia a dia das atividades, que não são vinculadas a 

prescrições puras, mas que requerem interpretações e escolhas, ou seja, que 

requerem um nível de complexidade nas decisões, são, muitas vezes, geradoras de 

ansiedades quando não há o desenvolvimento de habilidades para lidar com esses 

acontecimentos. Além disso, a crise de natureza ética que acomete o conjunto da 

administração pública, sem desconsiderar os acontecimentos no âmbito privado, 

aponta o seu uso, em grande medida, para fins pessoais em detrimento do interesse 

público. E, nesse caso, o foco apenas em normatizações e regulamentação das rotinas 

de trabalho não irá resolver, pois para gerar uma consciência ética é preciso que haja 

espaço para reflexão sobre o contexto de trabalho em que está inserido, e não criação 

de mais ações automáticas e alienantes (GOMES, 2014).   
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Assim, conforme corroborado nos apontamentos do TCU (2016), aposta-se na 

atuação das lideranças como uma das formas de aprimorar o papel dos servidores, 

pois estas irão influenciar positivamente ou negativamente as emoções e 

consequentemente o comportamento dos funcionários. Ainda, a liderança vem a ser 

parte fundamental para uma mudança de paradigma, de forma a construir 

organizações éticas, que valorizam e estimulam as virtudes, com o foco nas 

positividades existentes na organização (BRASIL, 2016; LUTHANS; AVOLIO, 2014; 

MILLS, FLECK, KOZIKOWSKI, 2013). 

Desse modo, a ausência de perfis adequados para a liderança na administração 

pública compromete o resultado desejado e esperado pela sociedade. Entretanto, 

líderes com habilidades de lidarem com os imprevistos de forma a não se deixarem 

levar pela permissividade e passividade, de tomarem decisões de forma consciente, de 

entenderem os processos que levam às barreiras e facilidades de compartilhamento 

do conhecimento, de se constituírem como centro de transferência de conhecimento e 

comportamentos éticos, são características que podem proporcionar mudanças nesse 

padrão (BRITO et al., 2012; MORO; AMADOR, 2015; ZARIFIAN, 2001).  

Em vista disso, nos remetemos à seguinte questão: como os líderes podem 

estimular seus liderados em um processo dinâmico no qual o comportamento ético 

seja predominante e a disposição para construir ambientes saudáveis seja considerada 

em alta conta pelas equipes envolvidas no processo de trabalho na instituição pública? 

Ou seja, como as lideranças podem contribuir para potencializar ambientes positivos, 

saudáveis entre seus liderados nessas instituições? 

Para tanto, a lente usada nesse trabalho tem como base os estudos 

desenvolvidos a partir de desdobramentos da psicologia positiva. Esse movimento 

surge como forma de retomar o olhar para a positividade nos níveis subjetivos, 

individuais e grupais (instituições e comunidades). Assim, muda-se o foco da correção 

de desvios ou fraquezas, para estudar aquilo que leva as instituições a florescerem, se 

desenvolverem de forma saudável. Ou seja, o tema da positividade será a delimitação 

teórica da pesquisa, na qual serão estudados seus autores basais, assim como 

pesquisas recentes frente ao tema estudado (PALUDO; KOLLER, 2007; SELIGMAN, 

2011). 
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1.3 Objetivos 
 

Supõe-se que, mesmo diante de uma instituição atingida por uma crise ética na 

qual mais da metade da alta direção foi afastada por acusação de corrupção, ainda 

assim é possível reconhecer aspectos positivos de liderança que marcaram os 

servidores de maneira a identificar fatores que formaram uma base positiva para a 

vida organizacional. 

Assim, o presente trabalho tem por objetivo geral identificar comportamentos 

de liderança que marcaram os servidores como práticas por eles valorizadas, de modo 

a produzir reflexões que revelem estratégias válidas e factíveis que possam contribuir 

para práticas que favoreçam a emergência de comportamentos éticos e positivos 

praticados pelos funcionários. 

E tem como objetivos específicos: 

● Identificar e analisar criticamente os referenciais teóricos acerca do 

tema de organizações positivas; 

● Mapear, em entrevistas com servidores do Tribunal de Contas do Estado 

do Rio de Janeiro, comportamentos de liderança que marcaram como 

estratégias em busca de trazer práticas éticas e positivas exercidas pelos 

líderes e seus liderados no TCE-RJ;  

● Analisar as características valorizadas nas entrevistas e compará-las à 

luz das teorias de liderança positiva. 

● Desenhar o grupo de práticas valorizadas e consideradas, à luz da teoria, 

como práticas de liderança positiva, produzido a partir das histórias e 

valores identificados nas entrevistas de uma amostra de servidores do 

TCE-RJ envolvidos com projetos de mudança. 

1.4 Contribuição científica esperada 
 

O debate acerca do papel da gestão de pessoas tem merecido inúmeros 

estudos (MENEZES; JOHANN; VALENTIM, 2017; SCATOLIN, 2015), onde os temas 

colocados em pauta, na maioria das vezes, são os subsistemas e processos de gestão, 
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de forma a tentar responder aos mais variados problemas que afetam o desempenho 

das organizações no setor privado (PATINO; ARBELAZ, 2016).  

As várias mudanças ocorridas na sociedade têm ampliado o interesse por 

abordagens mais humanistas, integrativas, e que busquem significado para as pessoas 

(MARUJO; MIGUEL NETO; CAETANO; RIVERO, 2007; TECCHIO; BRAND, 2016).   

Assim, contribuição científica esperada se baseia no fato de que o estudo aqui 

proposto translada o foco do setor privado para o público, saindo de uma conjuntura 

marcada fundamentalmente pela competição em busca do lucro para um contexto de 

organizações governamentais que atualmente se encontram em uma crise ética. Além 

disso, a abordagem adotada migra do campo de estudos que buscam resolver 

problemas, de caráter prescritivo e instrumental, para uma ênfase mais analítica em 

que se busca estudar os fenômenos relacionados à liderança a partir das percepções 

dos envolvidos e com base nas teorias organizacionais positivas (ILIES; CURSEU; 

DIMOTAKIS; SPITZMULLER, 2013; KELLOWAY; WEIGAND; MCKEE; 2013). 

Por haver uma escassez de estudos focados em liderança positiva no Brasil, 

conforme observado no Apêndice 1, principalmente em instituições públicas, e ainda 

mais, estudos qualitativos com base na investigação apreciativa, essa pesquisa se 

justifica no momento em que a sociedade busca instituições que gerem resultados 

sustentáveis, por meio de ações éticas (WRIGHT; GOODSTEIN, 2007) e irá contribuir 

para a ampliação no número de pesquisas dessa temática de estudo no campo da 

administração pública.  

Como contribuição para a instituição estudada, o presente trabalho servirá para 

corroborar a ideia de que é possível identificar aspectos positivos de liderança 

previamente experienciados a partir da discussão de um tópico afirmativo. A partir das 

entrevistas, será possível identificar práticas realizadas pelas lideranças que marcaram 

positivamente os servidores, de modo a destacar aquilo que poderá ser considerado o 

núcleo positivo da instituição para aquele grupo de participantes. O mapa apresentado 

ao final desse levantamento poderá servir como indutor de reflexões na instituição de 

forma a conduzir futuras proposições de mudança com base em seus valores e práticas 

identificadas como positivas. 
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Capítulo 2 – Fundamentação teórica  
 

Os desafios apresentados às organizações públicas para que se posicionem 

frente às demandas da sociedade trazem como ponto basilar o capital humano, e em 

consequência a gestão do conhecimento organizacional (WU; LEE, 2017). Dessa forma 

muda-se o entendimento de que o conhecimento deva ficar contido, restrito em 

pessoas chaves da instituição, e que os demais trabalhadores são apenas peças 

dispensáveis da engrenagem, para a ideia de que o conhecimento é a mistura dos 

dados e das informações com as experiências e valores dos indivíduos de forma a gerar 

novos saberes, sobressaltando o papel das pessoas nas organizações (MENEZES; 

JOHANN; VALENTIM, 2017; SCATOLIN, 2015).  

Cardoso e Cardoso (2007) apontam estudos que consideram o conceito de 

conhecimento como algo pessoal, porém construído socialmente, a partir das 

experiências vivenciadas por cada pessoa, ou seja, o conhecimento é subjetivo, 

construído a posteriori a partir da relação das pessoas com o seu ambiente. As 

emoções, sensações, percepções estão intrinsecamente ligadas ao conhecimento 

tendo em vista que a sua criação parte da interação entre indivíduos, e a as reações 

sofridas a partir desse encontro (CARDOSO; CARDOSO, 2007; WILLERDING; KRAUSE; 

LAPOLLI, 2016). 

Nota-se, contudo, que o receio dos funcionários em não serem mais 

necessários para a organização pode afetar esse compartilhamento do conhecimento. 

Em contrapartida, estudos mostram que quando as pessoas experimentam emoções 

positivas, elas tendem a ser mais expansivas e menos defensivas, contribuindo para 

que essas trocas possam ocorrer (WU; LEE, 2017). Outra questão que reafirma o foco 

sobre os trabalhadores é o reconhecimento de que estes, de uma forma geral, 

costumam passar a maior parte ativa do seu dia dentro da organização, construindo 

nela parte da sua rede social, sendo afetado e afetando a dinâmica laboral.  (GOMIDE; 

VIEIRA; OLIVEIRA, 2016; MARTEL; DUPUIS, 2006; MARUJO; MIGUEL NETO, RIVERO, 

2007; PALUDO; KOLLER, 2007; PATINO; ARBELAZ, 2016; TECCHIO; BRAND, 2016; 

WRIGHT; GOODSTEIN, 2007).  
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Assim, são estudadas as influências que esses atores produzem entre si, e as 

pesquisas apontam que melhorias no clima organizacional afetam a organização, 

levando a ganhos tanto para as empresas quanto para os trabalhadores. Ou seja, 

organizações que funcionam sob condições precárias, com políticas injustas e que têm 

como parte da cultura a depreciação do bem-estar do trabalhador, normalmente 

levam a perda da produtividade, altas taxas de erro, absenteísmo, rotatividade e baixa 

atratividade, inclusive para possíveis novos candidatos (MELO NETO; FROES, 2001). 

Com isso, o ganho de importância das condições de trabalho produziu a construção de 

políticas voltadas para o bem-estar do trabalhador (MARTEL; DUPUIS, 2006). 

Em que pese as políticas voltadas para qualidade de vida no trabalho, há 

autores que consideram que até a década de 1980 as emoções dos empregados eram 

subestimadas como parte ativa na tomada de decisão. As empresas eram consideradas 

sistemas puramente racionais, e essa separação entre a racionalidade e as emoções 

também era esperada dos funcionários. É somente a partir da década de 1990 que 

estudos começaram a mostrar que as emoções faziam parte do processo de tomada 

de decisão, não sendo possível separá-las das decisões até então consideradas 

puramente racionais (WIJEWARDENNA; SAMARTUNEA; HARTEL, 2014).  

Assim iniciam-se pesquisas nessa área, indicando que o gerenciamento das 

emoções no trabalho pode levar a resultados organizacionais desejados, além da 

satisfação dos empregados (WIJEWARDENNA; SAMARTUNEA; HARTEL, 2014). Os 

autores dessa linha consideram que as organizações precisam ter conhecimento do 

impacto das diferentes emoções no comportamento do trabalhador. Práticas como 

sobrecarga de trabalho, prazos despropositados, reconhecimentos inadequados, e 

falta de equidade levam a ambientes de trabalho tóxicos levando a frustação e 

infelicidade dos funcionários. Portanto, os gestores precisam evitar essas práticas e 

criar ambientes de apoio solidários e justos, onde os empregados possam se 

desenvolver e se sentir ao menos razoavelmente satisfeitos para atuarem num nível 

ótimo durante o trabalho.  

Desse modo, mais uma vez entra em cena a necessidade das instituições 

colocarem um foco sobre os funcionários, entendendo-os como sujeitos indispensáveis 

para seu sucesso e produtores das mudanças necessárias para atingir seus objetivos. 
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Consolida-se assim a noção de que os estilos de liderança irão afetar negativamente ou 

positivamente o comportamento dos trabalhadores (SEARLE; BARBUTO JR., 2013; 

WIJEWARDENA; SAMARATUNGEA; HARTEL, 2014). Neste sentido, muitas ações de 

gestão de pessoas têm visado um balanceamento entre o bem-estar dos funcionários, 

da sociedade e o desempenho da instituição, trazendo a tona temas como ética, 

virtudes, espiritualidade, justiça organizacional, meio ambiente, cidadania 

organizacional, responsabilidade social e sustentabilidade. Essas agregações estão 

pautadas pelas novas formas de as empresas se relacionarem com o mercado, com os 

concorrentes, com os seus colaboradores e com a sociedade (ASHMOS; DUCHON; 

2000; GOMIDE; VIEIRA; OLIVERIRA, 2016; TECCHIO; BRAND, 2016).   

No campo da Psicologia do Trabalho, várias teorias abordam os impactos da 

relação do homem com o trabalho, em outras palavras, do sofrimento psicológico no 

trabalho, como a teoria do estresse, em Selye (1959) a psicodinâmica do trabalho, com  

Dejours (1987) e a “teoria epidemiológica”, em Codo, (2002). Elas tratam da relação 

entre saúde mental e trabalho. Codo et al. (2004), argumentam que as abordagens 

psicológicas voltadas para a relação trabalhador-trabalho-saúde mental têm como 

base “compreender interfaces, condicionantes, determinantes e consequências desta 

relação, para que seja possível intervir sobre o problema” (CODO; SORATTO; MENEZES, 

2004, p.279).  

A teoria do estresse entende que o homem está em busca do equilíbrio, de 

modo que os conflitos devem ser evitados. Os estudos dessa abordagem visam 

identificar os estressores que afetam os indivíduos levando a casos de ansiedade, 

bournout, depressão, entre outros.  Por sua vez, a psicodinâmica do trabalho, tendo 

Cristhophe Dejours como principal representante, entende o trabalho enquanto 

veículo de sofrimento para o homem, pois o afasta do prazer. Assim o trabalhador 

saudável é aquele que se permite sublimar para evitar o sofrimento, e ele tenta 

entender como o trabalhador alcança o equilíbrio apesar das condições patologizantes 

da organização. Já a teoria epidemiológica se preocupa com o processo saúde-doença, 

e considera que o homem é um ser que vive em conflito, mas que o trabalho deve 

trazer prazer. Entretanto, para que isso ocorra devem ser identificados os problemas a 

serem combatidos (CODO; SORATTO; MENEZES, 2004; MENDES; CRUZ, 2004).  
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Dessa forma, é possível concluir que essas três abordagens têm em comum o 

foco na identificação de problemas, e o entendimento de que a organização é, 

inerentemente, um ambiente gerador de sofrimento.  Entretanto, no final da década 

de 1990, surge um movimento, nomeado como Psicologia Positiva, que mudava o foco 

dos estudos em psicologia. Este grupo não buscava estudar apenas o que estava 

errado, os déficits, mas também, e principalmente, as positividades. A psicologia 

positiva é um movimento que tem como pilar as emoções positivas, os traços 

individuais positivos e as instituições positivas (HARZER; RUCH, 2013; SELIGMAN, 

2011).  

Segundo Paludo e Koller (2007), esses estudos se baseiam em alguns campos, 

como a experiência subjetiva (relacionada ao bem-estar, emoções positivas, 

transcendência, esperança, entre outras); as características individuais (afeto, perdão, 

espiritualidade, talento, sabedoria); e os grupos (virtudes cívicas e instituições – 

responsabilidade, altruísmo, tolerância, ética). 

 Assim, a partir do destaque dado pelas pesquisas na área da psicologia positiva, 

os aspectos positivos voltados para as organizações também ganham força. Foi dada 

mais ênfase no trabalho saudável, de forma a promover o bem-estar físico e 

psicológico. E nessa linha advêm os estudos sobre liderança positiva, que inclui os 

comportamentos positivos que inspiram os liderados a promoverem a confiança, o 

comprometimento e o bem-estar (LIU; SIU; SHI, 2010).  

No tema do bem-estar do funcionário no trabalho, pesquisas indicam que ele é 

afetado não só pela meio ambiente físico, mas pelo meio psicossocial. Com isso, o 

estilo de gestão é considerado uma das dimensões psicossociais desse componente 

(LIU; SIU; SHI, 2010). Entretanto, é importante salientar que essa linha de estudo é 

considerada mais uma ênfase para os aspectos positivos dentro das abordagens já 

existentes do que uma nova teoria (CAMERON; DUTTON; QUINN, 2003; SELIGMAN, 

2011). 

 Dentre os desdobramentos da abordagem positiva na área organizacional 

existem dois grupos principais chamados de Estudos Organizacionais Positivos e de 

Comportamentos Organizacionais Positivos, que serão destacados a seguir. 
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2.1 Estudos Organizacionais Positivos (EOP)  
 

Kim Cameron, Jane Dutton e Robert Quinn são alguns dos autores expoentes 

do grupo chamado Estudos Organizacionais Positivos. Esses autores consideram o 

termo EOP como um conceito amplo que engloba várias áreas e temas que visam 

estudar os resultados positivos. Esse grupo estuda o lado positivo das performances 

organizacionais, em nível macro, e dá ênfase aos chamados desvios positivos, ou 

melhor, nas formas como as organizações e seus colaboradores florescem e 

prosperam de maneira extraordinária; ao viés afirmativo; e às virtuosidades, ou seja, 

tudo aquilo que facilita a tirar o melhor proveito da condição humana. Mudam o foco 

sobre o que está errado e também sobre o que é considerado o comportamento 

mediano, para buscar o que é extraordinário. Assim esses autores buscam entender o 

processo que faz com que uma organização se recupere quando seu contexto 

apresenta características que, a princípio, a levariam ao fracasso (CAMERON; DUTTON; 

QUINN, 2003; CAMERON, 2012). 

Seus estudos versam sobre estrutura, cultura, processos, liderança e outras 

condições organizacionais que promovem estados positivos nas comunidades 

(BERNSTEIN, 2003; CAMERON, 2012). Têm como temas de investigação fenômenos 

como o florescimento, a excelência, a abundância, a prosperidade e a virtuosidade. 

Enfatizam a bondade e o potencial humano, e dentre sua base conceitual estão a 

liderança positiva e a mudança organizacional positiva, das quais falaremos adiante. 

 Para os EOP o modo das empresas alcançarem seus aspectos positivos seria 

desenvolvendo suas próprias virtudes organizacionais (CAMERON, 2003; DONALDSON; 

KO, 2010).  

a) Liderança Positiva (LP) 
 

Cameron (2012) aponta que a maior parte das empresas busca seguir suas 

práticas no que é previsível, evitando os desvios, variações e incertezas. Ele traça uma 

linha contínua onde se encontrariam as empresas focadas nos desvios negativos, na 

extrema ponta esquerda da linha, e as focadas nos desvios positivos, extrema ponta 

direita. As primeiras se encontrariam doentes, pois focam em desvios negativos; já as 

empresas que se encontram no ponto central estão saudáveis, com ausência de 



 

 

21 

 

doenças; enquanto que as empresas que estão na ponta direita se encontrariam com 

alto grau de vitalidade, pois focam nos desvios positivos.  

As empresas com foco nessa abordagem positiva lançam mão de um estilo de 

liderança que alimenta a ideia de instigar práticas que visam estimular e desenvolver o 

que eleva os indivíduos e as organizações, o que lhes dá vida, o que é experimentado 

como benéfico, o que é extraordinário, acima da média, e o que é inspirador. Em seu 

livro, Cameron (2012) destaca três orientações para esse perfil de liderança: as 

performances desviantemente positivas (isto é, resultados positivos que excedem o 

comum ou esperado; o viés afirmativo (ou seja, foca no potencial humano afirmativo, 

enfatiza a comunicação positiva, otimismo, forças, bem como o valor e oportunidades 

que são trazidas com os problemas); e as virtuosidades (isto é, se baseia na 

eudonomia, que considera que há nos sistemas humanos uma inclinação para o bem, 

no seu valor intrínseco ou o que é o bem em si mesmo) (CAMERON, 2012). 

Cabe ressaltar que a LP não ignora os eventos negativos, mas enfatiza os 

positivos e as estratégias que promovam a energia positiva nas organizações. Assim, 

Cameron (2012) aponta quatro estratégias iniciais para alcançar a liderança positiva – 

o fortalecimento (1) do clima positivo, (2) das relações positivas, (3) da comunicação 

positiva e (4) do sentido positivo. 

O clima positivo, estratégia 1, se refere ao ambiente organizacional no qual as 

emoções positivas prevalecem frente às negativas. Para Cameron (2012) estimular 

emoções positivas aumenta as perspectivas cognitivas e a capacidade dos indivíduos 

para entender melhor as informações, fazer interpretações mais ricas e experimentar 

altos níveis de criatividade. As ações para promoção do clima positivo são aquelas que 

estimulam a compaixão, o perdão e a gratidão. A compaixão está relacionada com o 

sentimento e ações de ajuda mútua entre os indivíduos da organização, pois ao invés 

de manter alguns assuntos ou mesmo tragédias, que afetam significativamente seus 

membros, no âmbito privado, os líderes estimulam seu compartilhamento com os 

colegas. O perdão está relacionado à empatia e para tanto é importante que seja dado 

o devido suporte pela organização para que as pessoas possam desenvolvê-lo. 

Cameron (2012) enfatiza que perdoar não significa esquecer o fato acontecido, nem 

tolerar o que foi feito, mas entender os autores/criminosos e ter empatia, ou seja, se 
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colocar no lugar deles, das pressões e influências que os levaram a fazer aquilo. Ele 

considera importante reconhecer o trauma, ou a injustiça enfrentada, mas fazer isso 

como forma de se mover em direção a outro objetivo e não permanecer no ponto 

negativo da questão. Já a gratidão está relacionada ao reconhecimento dos atos de 

compaixão e perdão.  

Essas três ações geram uma percepção de cuidado pela organização e 

encorajamento ao desenvolvimento levando a um clima positivo e aumentando assim 

seus resultados no trabalho (CAMERON, 2012). 

As relações sociais, estratégia 2, dentro das organizações afetam vários 

aspectos dos comportamentos e da saúde das pessoas. Assim, as relações positivas são 

aquelas relações que geram força, vitalidade, aprendizado dentro da organização. 

Cameron (2012) argumenta que estimular as pessoas a apoiarem umas às outras dá 

mais retorno emocional do que simplesmente ser ajudado. Então, as formas de 

estimular essas relações positivas passam por construir redes de energia (eles 

argumentam que ser um energizador não é um atributo inerente e pode ser 

aprendido); reforçar as forças individuais e organizacionais (ou seja, enfatizar as forças, 

reconhecer pequenas vitórias, dar chance para que as pessoas executem aquilo que 

fazem de melhor, além disso, as pessoas aprendem melhor com exemplos positivos, 

dizendo o que deve ser feito, e não o que deve ser evitado). 

A comunicação positiva, estratégia 3, acontece quando há uma linguagem 

afirmativa e de apoio em lugar de linguagem crítica e negativa. Essa comunicação pode 

ser obtida por meio de ações como best-self feedback (parceiros irão narrar o que a 

pessoa em foco tem de melhor, ela compila os dados e faz seu próprio auto-retrato);  

comunicação de apoio (ela é usada quando é necessário dar um feedback crítico, 

negativo),  busca preservar e aumentar  a relação positiva enquanto é preciso tratar de 

um assunto problemático (CAMERON, 2012) 

Por fim, a estratégica 4 é o estímulo à criação de um sentido positivo para o 

trabalho. A propósito, Cameron (2012) argumenta que nos estudos iniciais sobre 

liderança acreditava-se que os líderes tinham o papel principal de incutir um sentido 

para o trabalho em seus colaboradores (CAMERON, 2012). O autor afirma ainda que o 

trabalho terá significado se contiver alguns atributos como impacto positivo no bem-
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estar das pessoas, associação com as virtudes e valores pessoais. O impacto do 

trabalho se propaga para além de efeitos imediatos, e o trabalho constrói 

relacionamentos ou senso de comunidade entre as pessoas. Assim, para ele, os líderes 

têm o papel de ajudar a construir essa consciência nos seus colaboradores. 

Entre as técnicas para implementação das quatro estratégias da LP está a 

personal management interview – PMI, que é uma entrevista feita para dar 

direcionamento à interação entre líderes e liderados, de forma planejada, para que 

possa haver a oportunidade de dar e receber feedback frequentes, gerando a 

percepção regular de apoio por parte da liderança. A PMI tem dois passos, o primeiro é 

a sessão de negociação de papeis (para clarear expectativas, responsabilidades, 

avaliações, cultura, valores) e o contrato psicológico. Como esse passo foca no suporte 

mútuo e positivo, as quatro estratégias positivas devem caracterizar essa interação. O 

segundo passo é o ongoing one-on-one PMI, que são encontros presenciais regulares 

para realização da entrevista. Trata-se de um encontro colaborativo, onde o gestor e o 

funcionário preparam a agenda e trabalham juntos para ter sucesso. É um momento 

para compartilhar informações, alimentar a cooperação e os benefícios mútuos. Esse 

encontro deve ocorrer em tempo suficiente para aperfeiçoar e concluir os objetivos. 

Além disso, os encontros do PMI não só ajudam os líderes a implantarem as quatro 

estratégias de LP como a institucionalizar a melhoria contínua, manter a 

responsabilização, desenvolver competências pessoais e estabelecer a via de mão 

dupla do feedback (CAMERON, 2012). 

 

b) Mudança Organizacional Positiva 
 

Os teóricos dos EOP incorporam o método da Investigação Apreciativa (IA) ao 

movimento e o consideram enquanto prática de desenvolvimento e mudança 

organizacional, como suporte para a mudança organizacional positiva (COOPERRIDER; 

WHITNEY, 2006).  

A Investigação Apreciativa foi desenvolvida para trabalhar com a gestão da 

mudança organizacional e têm suas raízes na década de 1980. Ela se baseia nas 

abordagens positivas e vai em busca do que há de melhor nas pessoas. Assim, o foco 

da investigação se desloca do olhar sobre os problemas a serem solucionados e se 
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volta para o que dá vida às organizações, o que as torna mais eficazes e capazes em 

termos econômicos, sociais, ecológicos e humanos, o que as empresas valorizam, 

premiam e honram (COOPERRIDER; SEKERKA, 2003; NILSON; CAMPOS; DALLEGRAVE; 

MORETTI-PIRES, 2014; SOUZA; McNAMEE; SANTOS, 2010; VERMA, 2014). 

O processo de mudança organizacional que se dá pela IA ocorre em três 

estágios, conforme o Quadro 1.  

Quadro 1: Estágios da mudança organizacional 

Estágio 1:  Elevação do inquérito: investigação sobre o tema apreciativo  
Estágio 2:  Fusão de pontos fortes: compartilhamento das narrativas e forças 
Estágio 3: Ativação de energia: através do compartilhamento das histórias surgem a inovação, os 
desafios, as mudanças e os avanços. 

Fonte: Adaptação do Quadro “A model of a positive organizational change” Cooperrider e Sekerka, 
2003, posição 2815. 

 
Cada estágio é desencadeado por expansão nas investigações em temas 

apreciativos e na ampliação do relacionamento com os outros, por meio da narrativa. 

Assim, a organização se move através desses estágios de maneira orgânica e diversa. 

Durante esse processo, a experiência organizacional real (atual) e a ideal (futuro) se 

tornam parte viva da experiência (COOPERRIDER; SEKERKA, 2003). 

Alguns críticos à investigação apreciativa alegam que essa abordagem ignora os 

problemas existentes, já outros argumentam que a IA desconsidera as relações de 

poder, mas seus autores alegam que no momento em que a discussão se volta para 

temas positivos, o lado problemático da situação aparece de forma mais aberta, pois 

não há busca de culpados, podendo assim ser melhor trabalhado no grupo. Segundo os 

autores, não há, de fato, a negação dos problemas, em que pese os mesmos não 

serem colocados em primeiro plano. Em resposta à crítica relacionada a desconsiderar 

as relações de poder, os autores apreciativos contra-argumentam que o poder não é 

entendido enquanto uma entidade existente por si mesma, mas é construído pelo 

coletivo, nas interações. Para os praticantes do método, as relações de poder existem 

tanto quanto qualquer outra construção da realidade (COOPERRIDER; SEKERKA, 2003; 

NILSON; CAMPOS; DALLEGRAVE; MORETTI-PIRES, 2014; REED, 2006; SOUZA; 

McNAMEE; SANTOS, 2010). 

A IA tem as seguintes premissas: (i) sempre há algo que dá certo na sociedade 

ou nos grupos; (ii) a realidade é produzida a partir daquilo sobre o que é colocado o 
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foco dos estudos, discussões e falas, sendo atualizada a todo momento; (iii) as 

perguntas feitas a um grupo interferem nele de alguma forma; (iv) as experiências 

positivas do passado tornam as pessoas mais confiantes quanto ao futuro; (v) é 

importante apreciar as diferenças (COOPERRIDER; SEKERKA, 2003; NILSON; CAMPOS; 

DALLEGRAVE; MORETTI-PIRES, 2014; REED, 2006; SOUZA; McNAMEE; SANTOS, 2010). 

Além disso, ela se baseia em alguns princípios, tais quais: (i) princípio 

construtivista (as organizações são consideradas orgânicas, ou seja, ambientes vivos 

que se criam diante das diversas percepções); (ii) princípio poético (como as pessoas 

irão nomear as coisas caso o mundo fosse seu); (iii) princípio antecipatório (como as 

pessoas pensam sobre o futuro); (iv) princípio positivo (temas positivos levam ao maior 

engajamento pessoal); (v) principio da simultaneidade (a investigação e a mudança 

acontecem de maneira simultânea) (COOPERRIDER; SEKERKA, 2003; COOPERRIDER; 

WHITNEY; STAVROS, 2008; NILSON; CAMPOS; DALLEGRAVE; MORETTI-PIRES, 2014; 

SOUZA; McNAMEE; SANTOS, 2010). 

Pelo fato de a IA ter como um dos seus princípios o construtivismo, ela costuma 

ser relacionada com a postura filosófica do construcionismo social. Este, por sua vez, 

entende que o mundo gira em torno da ideia de que o conhecimento e a realidade não 

são absolutos, eles são construídos na relação, na interação entre os indivíduos e suas 

percepções. Não há uma realidade a priori a ser estudada, ou conhecida; a realidade é 

construída no momento em que ela é falada, contextualizada, ou seja, a linguagem é 

construtora da realidade. Dessa forma existiriam várias realidades perante um mesmo 

contexto, e ela é mutável. A organização também se enquadra nesse entendimento, 

ou seja, ela é considerada uma rede de relacionamentos em que as pessoas tendem a 

se envolver com aquilo que elas mais questionam, ou falam, e isso vai desenhar o 

espírito humano da empresa. Assim, como a IA entende que a pesquisa vai criar uma 

nova realidade a partir do que é eleito como tema de investigação, é desejável o 

enfoque em questões positivas, para que sejam criadas mudanças positivas 

(COOPERRIDER; SEKERKA, 2003; NILSON; CAMPOS; DALLEGRAVE; MORETTI-PIRES, 

2014; REED, 2006; SOUZA; McNAMEE; SANTOS, 2010). Dessa forma, a IA considera que 

reconhecer as conquistas do passado irá levar a uma maior confiança em se projetar 

para o futuro, sendo possível alcançar a mudança organizacional.  
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Como forma instigar a mudança organizacional pelo método da IA, foi 

desenvolvido por Cooperrider o ciclo 4-D. Nesse ciclo são trabalhadas de forma 

coletiva as fases onde são abordados os seguintes temas: (i) descoberta (Discovery), 

que busca questionar os participantes sobre o que dá energia ao grupo e à instituição; 

(ii) sonho (Dream), que aborda descrições sobre como poderia ser o futuro, e tem 

como elementos a visão de um mundo melhor, uma proposta poderosa e uma 

declaração convincente das intenções estratégicas; (iii) desenho (Design), que visa 

trabalhar com os exemplos do que deu certo no passado com foco na construção do 

futuro, realizando o planejamento das ações para gerar aquilo que a organização pode 

se transformar com base no que foi identificado como o melhor daquilo que ela é (na 

descoberta) e como pode ser (no sonho), e, por fim, (iv) o destino ou entrega (Destiny), 

que seria a fase para implementar as propostas definidas no planejamento. Mas, 

apesar de ser bastante usado pelos profissionais que se valem desse método, ele não 

deve ser considerado algo rígido (COOPERRIDER; SEKERKA, 2003; REED, 2006; 

COOPERRIDER; WHITNEY; STAVROS, 2008; SOUZA; McNAMEE; SANTOS, 2010; NILSON; 

CAMPOS; DALLEGRAVE; MORETTI-PIRES, 2014).  

Assim, é possível observar que a IA tem um papel importante dentro das 

abordagens que visam gerar mudanças positivas nas organizações, além de ser uma 

metodologia que busca uma mudança que se inicia no interior, para depois ir para o 

exterior. 

2.2 Comportamentos Organizacionais Positivos (COP) 
 

Encabeçado por autores como Fred Luthans e Carolyn Youssef (2007), os COP 

trazem uma abordagem positiva para organizações com base nos aspectos em nível de 

indivíduo, embora dentro dos comportamentos organizacionais. Eles argumentam que 

desde os estudos de Hawthorne, na década de 1940, realizados por Elton Mayo, 

quando foi percebida influência do clima na produtividade, já havia a oportunidade de 

focarem os estudos nos fatores que possibilitavam a construção de forças positivas, 

mas ainda assim as pesquisas tenderam a priorizar os estudos em como corrigir 

desvios.  

O movimento chamado Comportamento Organizacional Positivo surgiu como 

forma de contestar a vertente que enfatiza a correção de problemas e tem como foco 
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o estudo e a aplicação da orientação positiva das forças dos recursos humanos e das 

capacidades psicológicas de forma a poderem ser medidas, desenvolvidas e 

gerenciadas. Suas pesquisas podem ser utilizadas tanto para o desenvolvimento de 

líderes quanto para os recursos humanos. Os estudos do COP apontam algumas 

capacidades psicológicas, como (1) otimismo, (2) resiliência, (3) esperança e (4) auto-

eficácia, que são consideradas estados (maleáveis) e que podem ser desenvolvidas por 

meio de treinamentos. Os autores sustentam que essas quatro capacidades 

psicológicas, de forma integrada, contribuem para o que eles chamam de Capital 

Psicológico (LUTHANS, 2002; LUTHANS; AVOLIO, 2003; LUTHANS; YOUSSEF, 2007). 

 

a) Capital Psicológico  
 

O capital psicológico pode ser considerado um fator psicológico de 

positividade e é estruturado por meio do otimismo, resiliência, esperança e auto-

eficácia. O otimismo é a capacidade de atribuir a eventos positivos causas internas, 

permanentes e universais, e a eventos negativos causas externas, temporárias e 

específicas. A resiliência é a capacidade de se recuperar ou manter-se firme em 

momentos de adversidade, conflitos ou mesmo quando em situações de ganhos de 

responsabilidade. Já a esperança é considerada um estado motivacional positivo que é 

derivada de dois fatores, a agência (poder do querer) e a definição de metas, ou seja, 

se baseia na capacidade de perseverar diante das metas estabelecidas, e de criar e 

redirecionar os caminhos para obtenção do sucesso. E por fim, a auto-eficácia é 

confiança sobre a habilidade de mobilizar os recursos necessários para executar 

tarefas desafiadoras de forma bem sucedida (LUTHANS, 2002; LUTHANS; AVOLIO, 

2003; LUTHANS; YOUSSEF, 2007; PALMA; CUNHA; LOPES, 2007; YOUSSEF; LUTHANS, 

2012). 

 

b) Liderança Autêntica 

 
Outro elemento abordado nesse movimento é o de liderança autêntica, que é 

conceituada enquanto um processo entre o desenvolvimento de capacidades 

psicológicas positivas e o contexto organizacional altamente desenvolvido, resultando 

em comportamentos positivos autorregulados, autoconsciência entre líderes e 
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liderados, promovendo o autodesenvolvimento positivo. O líder autêntico é confiante, 

esperançoso, otimista, resiliente, transparente, ético e moral, orientado para o futuro 

e prioriza o desenvolvimento de futuras lideranças (DONALDSON; KO, 2010; LUTHANS; 

AVOLIO, 2003; VILAÇA; MONICO; CASTRO, 2012).  

A liderança autêntica, também pode ser entendida como um processo de 

liderança em que o líder extrai das experiências da sua vida, do capital psicológico 

positivo, da perspectiva moral e do clima organizacional favorável um processo de 

desenvolvimento de forma a contemplar uma maior autoconsciência, e a obter 

comportamentos positivos autorregulados e resultados sustentáveis. É um constructo 

multidimensional que inclui o autoconhecimento, a transparência, perspectiva moral 

internalizada e o processamento equilibrado. Ela integra e busca elevar características 

positivas, comportamentos e resultados nos líderes, seguidores e organizações no 

tempo e dentro do contexto, enfatizando o desenvolvimento do liderado por meio das 

relações que se caracterizam pela confiança mútua, integridade, transparência, 

inclusão, compartilhamento, cultura organizacional aberta. Assim, é considerada um 

tipo de liderança positiva (YOUSSEF; LUTHANS, 2012). 

Kampa, Rigotti e Otto (2016) consideram a liderança autêntica a essência da 

liderança positiva, pois tem por base o autoconhecimento, o processamento 

equilibrado das informações, a transparência relacional, e a perspectiva moral interna. 

Deste modo, os líderes se tornam autênticos quando eles possuem conhecimentos das 

suas qualidades e fraquezas e não se importam que os outros também as conheçam, 

quando têm padrões morais que guiam suas ações,  quando processam  informação 

sobre eles e outros de forma objetiva, e quando compartilham abertamente o 

conhecimento com os seguidores. 

Um ponto importante abordado por Youssef e Luthans (2012) é a distinção que 

eles trazem entre a psicologia positiva e os estudos da positividade nas organizações. 

Para estes autores, a característica central da positividade é o que se chama de 

elevação, de forças excepcionais e afirmativas, capacidades e potenciais de 

desenvolvimento. Outra maneira de entender a positividade é considerá-la enquanto 

práticas reconhecidas que superam padrões de funcionamento e que levam a um valor 

sustentável para o indivíduo e para o contexto (YOUSSEF; LUTHANS, 2013). Assim, 

apesar de a psicologia positiva, descrever as forças de caráter e virtudes como traços-
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estados, os autores organizacionais chamam atenção para o potencial de 

desenvolvimento da positividade, sendo essa considerada um statelike (recursos 

psicológicos), uma atividade intencional, trazendo a possibilidade para líderes positivos 

alcançarem esses eventos por meio de processos de desenvolvimento, como uma 

natureza dinâmica e maleável (YOUSSEF; LUTHANS, 2012). 

2.3 Comportamentos positivos de liderança 
 

Com a força dada pela ênfase desses dois movimentos na positividade dentro 

das organizações, tanto no nível macro quanto no nível micro, diferentes 

desdobramentos relacionados aos estilos positivos de liderança nas organizações e 

como eles afetam os comportamentos dos liderados têm sido estudados.  Os estudos 

que emergiram trouxeram implicações para as pesquisas sobre o bem-estar individual 

e para a saúde no ambiente do trabalho, que começam a ser revisitados com o viés da 

positividade (KELLOWAY et al, 2012).  

Cabe ressaltar que apesar do termo liderança positiva ter sido enfatizado por 

Cameron (2012), ele pode ser considerado um conceito abrangente, englobando vários 

estilos positivos de liderança. São esses estilos que irão gerar comportamentos 

positivos, construindo emoções positivas dos liderados e levando, consequentemente, 

a um aumento da performance  (KELLOWAY et al, 2012; SEARLE; BARBUTO, JR., 2013; 

WIJEWARDENA; SMARATUNGEA; HARTEL, 2014). Os constructos expostos a seguir são 

exemplos típicos de estilos positivos de liderança. 

A liderança ética enfatiza os processos de elevação, os comportamentos 

intencionais e o desempenho, e agrega as virtudes positivas, como integridade e 

altruísmo, na relação entre líder-liderado. Os portadores desse estilo são engajados 

em comportamentos positivos, entendendo-os como exemplos a serem seguidos, e 

tratam as pessoas de forma justa e respeitosa. Líderes com esses comportamentos 

inspiram esses mesmos sentimentos nos seus seguidores e contribuem para aumentar 

o bem-estar deles. Os autores argumentam que o setor público necessita desse tipo de 

liderança como forma de conter comportamentos que levem à corrupção, nepotismo, 

e tratamentos injustos (YOUSSEF; LUTHANS, 2012; WIJEWARDENA; SMARATUNGEA; 

HARTEL, 2014). 
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A liderança espiritual enfatiza a motivação intrínseca através do senso de 

comunidade devido a interações positivas e trocas entre líderes e liderados, e da ideia 

de “chamado”, ambos promovidos por meio da visão, esperança e amor altruísta. Esse 

amor é conceituado de forma a agregar um rol de traços, comportamentos 

intencionais, e resultados de desempenho orientados positivamente, como bondade, 

perdão, integridade, coragem, empatia, honestidade, confiança, humildade. Esse tipo 

de liderança pode elevar processos, comportamentos e resultados dos líderes, 

liderados e organizações. Ele também facilita a congruência de valores por meio de 

âncoras espirituais como perfeição, compaixão, paixão, inspiração, investigação, 

dedicação, apreciação, determinação e cooperação que têm relação com o viés da 

liderança positiva. A liderança espiritual pode ser considerada um subconjunto da 

liderança positiva (YOUSSEF; LUTHANS, 2012). 

A liderança apoiadora em relação às tarefas é caracterizada como aquela que 

proporciona recursos adequados às tarefas e esclarece os papéis esperados. Nesses 

casos, os líderes contribuem para a criação de sensação de valor e felicidade. Em 

relação ao apoio às emoções, esse estilo de liderança alimenta as necessidades sócio-

emocionais dos liderados, aprimorando as relações interpessoais, reconhecendo suas 

realizações e ajudando-os a superar obstáculos (WIJEWARDENA; SMARATUNGEA; 

HARTEL, 2014).  

Outros estilos de liderança que também trazem em si a positividade são a 

liderança empoderadora, que se volta para a delegação de poder, gerando maior 

autonomia nos colaboradores (WU; LEE, 2017) e a liderança transformacional, que visa 

desenvolver o pleno potencial de seus seguidores e influenciá-los a transcenderem os 

objetivos de curto prazo (ILIES et al, 2012; YOUSSEF; LUTHANS, 2012). Na liderança 

transformacional é possível descrever quatro tipos de comportamentos: (i) a influência 

idealizada, onde os servidores têm o líder como um modelo; (ii) a motivação 

inspiradora, que é a influência sobre os liderados para excederem as expectativas e 

irem além da proposta original; (iii) a simulação intelectual, que é a instigação aos 

liderados a tentarem novos comportamentos, novas formas de pensar e (iv) a 

consideração individualizada, na qual os líderes mostram sua preocupação com as 
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necessidades individuais de crescimento e desenvolvimento dos liderados (LIU; SIU; 

SHI, 2010; SEARLE; BARBUTO JR., 2013).  

A liderança servidora, que possui como dimensões (i) o chamado altruístico 

como uma escolha consciente para ajudar os outros, se sacrificando em prol do 

desenvolvimento alheio; (ii) a cura emocional, que é a habilidade de ter empatia e 

reconhecer os problemas alheios, facilitando o processo de cura e possibilitando que 

os liderados falem de suas preocupações pessoais e profissionais; (iii) a sabedoria, que 

é a capacidade de se perceber as necessidades e implicações dos acontecimentos e 

aplicar seus conhecimentos dentro do contexto necessário; (iv) o mapeamento 

persuasivo, que é a capacidade de usar modelos mentais para articular temas e 

conceitos a fim de compartilhar sua linha de raciocínio, dando, assim, o suporte 

necessário aos seus liderados, gerando, com isso, maiores resultados positivos e, 

finalmente, (v)  a intendência (direcionamento) organizacional, que é a capacidade do 

líder levar contribuição em prol da sociedade, por meio de programas para 

desenvolvimento da comunidade, ou criando politicas que irão afetar a sociedade. 

Nessa dimensão há uma genuína convicção de que a organização irá criar valores 

comunitários, assim ela estimula que a organização tenha ações éticas e morais 

(SEARLE; BARBUTO JR., 2013). 

A liderança global positiva, que adota uma abordagem também relacional, com 

comportamentos intencionais que elevam os pontos fortes, mas mais inclusiva e com 

foco em estímulo a diversidade a nível local e global e ao longo do tempo (YOUSSEF;  

LUTHANS, 2012). 

A liderança autêntica também se enquadra no conceito geral de liderança 

positiva. Nesse estilo, os líderes geram uma percepção pelos seguidores de serem 

genuínos, honestos, confiáveis. Esses líderes são transparentes e consistentes nas 

tomadas de decisão e nas interações com os colaboradores. Tomam decisões a partir 

de informações e encorajam a expressão dos diversos pontos de vista pelos 

seguidores. Seus comportamentos são baseados em valores internos e na moral, de 

forma a manter a integridade e confiança ente os seguidores. Eles conhecem seus 
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próprios pontos fortes e fracos, e estão em sintonia com eles (KIERSH et al, 2015; 

YOUSSEF; LUTHANS, 2012; SEARLE; BARBUTO JR., 2013) 

Outros estilos de liderança, que, em princípio, até poderiam parecer estilos 

positivos, não se enquadram nesse conceito devido a aspectos tais como a teoria dos 

traços de liderança, como estudado por Judge e colaboradores (2002), que enfatiza 

traços estáveis de positividade, não reconhecendo a capacidade de desenvolvimento 

dos mesmos ou de sua mediação por meio dos comportamentos dos líderes. Há aqui 

uma clara divergência em relação à teoria de liderança positiva, pois essa enfatiza o 

viés afirmativo por meio das forças que se reconfiguram ao longo dos contextos, não 

se tratando de meras forças/traços específicos. As teorias comportamentais, como em 

Lewin, Lippitt e White (1939) e as contingenciais de liderança, como a de Fiedler (1967) 

também são vistas como abordagens deterministas, mesmo considerando a relação 

líder-liderado. Há também a teoria da troca líder-liderado (Dansereau, Caschman e 

Graen, 1973) que enfatiza essa interação, e incorpora mecanismos onde essa troca 

conduz a confiança, respeito, apreciação, entendimento mútuo, mas apenas para 

alguns liderados, deixando outros de fora. Essa teoria, de certa forma, até se relaciona 

com as teorias positivas na medida em que um processo sistemático integra 

comportamentos do líder, liderado e resultados, mas ao dar pouca ênfase aos aspectos 

positivos, às capacidades e potenciais de desenvolvimento, além de ser considerada 

injusta com aqueles liderados que estão fora do grupo, não se enquadra nos aspectos 

identificados como liderança positiva. E, finalmente, temos a liderança carismática, 

abordada por Weber (1947) que, apesar de focar na habilidade do líder de influenciar 

pessoas, aponta que este pode usar, como tática de influência, algumas estratégias 

negativas e manipulativas (KRUMM, 2011; YOUSSEF; LUTHANS, 2012). 

Dentre os diversos conceitos de liderança apresentados, percebe-se que a 

liderança positiva pode ser considerada uma denominação ampla com algumas 

características essenciais. Pontos recorrentes nos estudos de positividade na liderança 

estão relacionados à intenção de incorrer em práticas éticas e morais, à justiça, à 

transparência, ao reconhecimento das potencialidades e fraquezas, às características 

da liderança autêntica, à possibilidade de desenvolvimento das características 

positivas nos líderes, ao propósito de buscar o florescimento dos liderados e ao 
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estímulo ao chamado capital psicológico (ALOK, 2017; YOUSSEF; LUTHANS, 2012; 

KAMPA; RIGOTTI; OTTO, 2016; KIERSH; ZINTA; BYRNE, 2015; SEARLE; BARBUTO JR., 

2013).  

Realizando ações com esse enfoque acredita-se que haverá como resultado um 

aprimoramento da performance, além dos benefícios emocionais para os funcionários 

devido ao clima positivo, maior capacidade de inovação e compartilhamento de 

conhecimento pela equipe (ALOK, 2017; WU; LEE, 2017; ILIES et al, 2012; SEARLE; 

BARBUTO JR., 2013 )  

Liderar requer características diferentes daquelas exigidas para gerenciar, 

incluindo a relação entre líder e liderado, que merece ênfase especial nesse caso. 

Liderar, portanto, nessa perspectiva, é gerar nas pessoas a intenção de ação, de querer 

fazer algo, atitudes, por conseguinte. Para tanto faz-se necessário que os líderes 

identifiquem as forças e fraquezas dos seus funcionários e potencializem as forças 

(SALMI; PERTTULA; SYVAJARVI, 2014). Outra forma de entender o conceito de líder é 

aquela desenvolvida por Schein (2017, p.10), para quem “a liderança cria e muda 

culturas, já o gerente age na cultura”. 

Hannah, Woolfolk e Lord (2009) buscam expandir o conceito de liderança 

positiva, tendo como foco a proposição de um quadro teórico inicial com os atributos 

formais para a autoconstrução do líder.  Os atributos propostos pelos autores para a 

autoconstrução dos líderes positivos são: promoção de bem-estar e afeto no local de 

trabalho; maior diversidade nas habilidades de liderança, de acordo com as exigências 

da função; fornecimento de pistas, guias para implantação de habilidades de liderança; 

criação de comportamentos fundamentados em auto-verificação e consistência; e 

promoção de comportamentos organizacionais positivos e o desenvolvimento e 

desempenho de seguidores (por exemplo, envolvimento no trabalho, 

comprometimento ou comportamentos de cidadania organizacional (HANNAH, 

WOOLFOLK, LORD, 2009). 

É importante perceber que o enfoque dado nos direcionamentos sobre a 

liderança positiva não é dos resultados, mas sim do relacionamento líder-liderado, 

baseado na confiança, na empatia, em valores éticos, que por fim irão gerar um bem-

estar subjetivo no funcionário afetando, em contrapartida, os resultados 
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organizacionais (WIJEWARDENA; SAMARATUNGEA; HARTEL, 2014). Isso vai ao 

encontro do pensamento de Cameron (2012) sobre o papel da liderança. 

Além disso, estudos apontam que o aumento das emoções positivas irá levar a 

uma melhoria do bem-estar, e não necessariamente à diminuição de emoções 

negativas. Isso possibilitará a criação de condições cognitivas para lidar com as 

adversidades (KELLOWAY et al, 2012; SALMI, PERTTULA; SYVAJARVI, 2014). 
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Capítulo 3 – Investigação Apreciativa enquanto método de 
pesquisa  
 

David Cooperrider desenvolveu na década de 1980 o modelo de gestão da 

mudança por meio da investigação apreciativa. Para essa intervenção ele criou o ciclo 

4-D (descoberta/discovery, sonho/dream, desenho/design e destino/destiny). 

Posteriormente, foi acrescentada por Jane Watkins e Bernard Mohr (2001) mais uma 

etapa ao ciclo, Definição, considerada por Oliveira e Sauer (2016) como o “escopo da 

investigação”, gerando o ciclo 5-D. Outra adaptação do método apreciativo foi 

proposta por Mohr e Jacobsgaard (2001), o modelo 4-I, que tem fases diferentes da 

proposta inicial, mostrando a adaptabilidade do método. Ele é composto pelas 

seguintes etapas: (i) iniciar (Initiate), quando são apresentadas as ideias centrais do 

processo e o tópico a ser abordado; (ii) investigar (Inquire), momento de 

desenvolvimento das entrevistas e discussões; (iii) imaginar (Imagine), etapa para 

identificação dos temas e agrupamento dos dados; (iv) inovar (Innovate), momento de 

desenvolvimento dos planos (REED, 2007; COGHLAN; PRESKILL; CATSAMBAS, 2001). 

Apesar do método da investigação apreciativa ter sido construído inicialmente 

para trabalhar a mudança na organização, ele também pode ser usado como método 

de pesquisa.  Seu uso na pesquisa está atrelado ao processo de aquisição/produção 

das informações, de como a investigação será realizada, como a informação será 

colhida e processada, ou melhor, como a informação será construída. Nesse caso, a 

pesquisa é considerada como colaborativa, pois os participantes são partes ativas do 

processo (REED, 2007). 

Além disso, entende-se que o processo da IA não é rígido, podendo ser 

ajustado a partir dos contextos em que ela será utilizada. Diante disso, o tempo para as 

entrevistas não é delimitado anteriormente e ela deve ser realizada em ambiente 

informal, de forma que os participantes se sintam à vontade, podendo acontecer em 

um ou mais encontros, assim como há possibilidade de haver intervalos. Em relação à 

análise dos dados, não há direcionamento estrito para uma abordagem específica, mas 

é importante que na hora da análise o contexto seja considerado (COOPERRIDER; 
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SEKERKA, 2003; NILSON; CAMPOS; DALLEGRAVE; MORETTI-PIRES, 2014; REED, 2007; 

SOUZA; McNAMEE; SANTOS, 2010).  

A investigação apreciativa enquanto pesquisa está mais relacionada às 

abordagens qualitativas, que não visam buscar experimentos controlados e altamente 

estruturados. Ela tem como visão de mundo o construcionismo social e a teoria crítica, 

essa última entendida como uma abordagem que se envolve com os pensamentos 

divergentes, levando a um reexame das estruturas consideradas estabelecidas. E as 

metodologias que mais dialogam com a abordagem apreciativa são o estudo de caso; a 

etnografia, a metodologia narrativa e a pesquisa-ação (REED, 2007). 

Apesar de haver a sugestão do uso ciclo 4-D como um todo condução do 

processo de investigação apreciativa, ele não deve ser entendido como algo rígido. É 

preciso entender o contexto da organização e do estudo que está sendo realizado. 

Assim, por exemplo, Michael (2005) usou o método não enquanto proposta de 

mudança organizacional, mas como modelo para estruturação de entrevistas que 

realizaria com diretores de organizações não governamentais em três países da África. 

Assim, ela optou por usar a fase da descoberta como forma para condução das 

perguntas, que foram realizadas individualmente com cada participante. Já Cebile e 

Kathryn (2011) usaram a IA como forma de facilitar as abordagens de algumas 

questões em um estudo de caso que pretendia explorar as experiências de uma 

mulher em situação de pobreza. Então, o método foi usado de forma individual. Já 

Oliveira e Sauer (2016), em sua pesquisa numa empresa familiar, não usaram a última 

etapa do ciclo. Outra adaptação do método pode ser observada em Menezes, Johann e 

Valentim (2017) que usaram em seus estudos entrevistas semi-estruturadas baseadas 

na IA, mas entrevistaram três profissionais de empresas diferentes, e os entrevistados 

se mantiveram anônimos. 

O processo de investigação gira em torno do tópico afirmativo, a ser produzido 

pelos participantes, ou pode ser dado de antemão, de forma prévia, já na fase inicial e 

ser aprimorado durante o processo. A escolha do tópico afirmativo gira em torno do 

que se pretende descobrir ou aprender sobre a instituição, ou seja, ele dará a 

abrangência do estudo (REED, 2007; COOPERRIDER; WHITNEY; STAVROS, 2008).  
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Como forma de gerar um maior entendimento para esse processo de 

investigação, Cooperrider, Whitney e Stavros (2008, p.57) indicam quatro perguntas 

para todos os estudos de IA, conforme quadro 2.  

Quadro 2: Perguntas fundamentais da IA. 

1.Qual foi sua experiência de ponto alto na sua vida? (pessoal ou profissional); 

2.O que você mais valoriza em si próprio, na natureza do seu trabalho, na sua organização?; 

3.Quais sãos os principais fatores que “dão vida” para a organização sem o qual ela deixaria de existir?;  

4.Quais os seus três desejos para melhorar a vitalidade e a saúde da organização?.  

Fonte: Adaptado de Cooperrider, Whitney e Stavros (2008, p.57). 

As duas primeiras são de abertura para um maior entendimento do processo de 

entrevista em IA. As perguntas 3 e 4 vão começar a esboçar potencialidades das 

pessoas na organização. Além dessas perguntas, que os autores indicam que devem 

iniciar o processo, deverão ser feitos inquéritos acerta do tópico afirmativo ou do tema 

a ser estudado. 

 Como foi abordado anteriormente, o uso da IA já ocorreu em vários contextos 

desde entrevista individuais, até intervenção em toda uma organização, com 3 mil 

pessoas, por exemplo. Portanto, para Reed (2007) a noção de amostragem como 

forma de generalizar os resultados da pesquisa para outras instituições não se 

encaixam no modelo da IA. Além disso, Cooperrider, Whitney e Stavros (2008) ao 

tratarem sobre a quantidade de entrevistas a serem realizadas numa empresa, em 

busca de um desenvolvimento organizacional, indicam que se deva fazer o máximo de 

entrevistas possível. Para tanto, eles indicam que cada participante seja estimulado a 

se tornar um entrevistador, gerando uma multiplicação de entrevistadores, e diz “por 

exemplo, mais ou menos 30 pessoas são treinadas em IA e entrevistam três outras em 

seu sistema” (COOPERRIDER; WHITNEY; STAVROS, 2008, p.126). Outra sugestão de 

Cooperrider, Whitney e Stavros (2008) para a fase inicial da descoberta é envolver 

entre quatro a 25 pessoas consideradas interessadas no futuro da organização. 

 Outro ponto importante a ser tratado no delineamento desse tipo de pesquisa 

é a posição do pesquisador. A IA é uma abordagem que se interessa nos pontos fortes, 

e isso é explicitado desde o início dos estudos. Assim, não há pretensão de conduzir as 

entrevistas com uma suposta neutralidade. O estímulo ao olhar para os pontos 

positivos tem como intuito justamente promover uma maior abertura e cooperação na 

construção das narrativas. (REED, 2007; MICHAEL, 2005). 
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Em relação à análise dos dados, não há determinação de um método ou outro. 

Reed (2007) considera seguir por alguns eixos norteadores: análise do contexto e da 

mudança. Já Cooperrider, Whitney e Stavros (2008) apontam como importante a busca 

de temas comuns e possíveis anomalias. Verma (2014), por outro lado, dá algumas 

diretrizes práticas de como construir o mapa do núcleo positivo, que seria um dos 

produtos a serem identificados no processo, a partir da fase de definição e da 

descoberta.  

Para Verma (2014), na etapa “definição” é escolhido um tópico afirmativo 

preliminar que depois será lapidado com os participantes do processo nas entrevistas. 

Já na fase da descoberta, há um aprofundamento de valores vitais presentes nos 

momentos entendidos como aqueles em que a organização desempenhou o seu 

melhor, tanto em questões humanas, quanto organizacionais e econômicas. A autora, 

então, instiga que o pesquisador se concentre nas qualidades valorizadas, nas 

tendências identificadas, assim como nas competências únicas ou destaques. Com isso, 

ao se identificar tais fatores é possível mapear o que é considerado como de melhores 

práticas ou ações que se tornam exemplos valorizados dentro do tema pesquisado. 
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3.1 Metodologia de Pesquisa 
 

A pesquisa foi realizada nos moldes das abordagens qualitativas, considerando 

a necessidade de entender a essência do fenômeno a partir das percepções dos que o 

experimentam. A pesquisa qualitativa se tornou adequada no momento em que se 

pretendeu dar voz a questões inexploradas sobre o tema da liderança a partir da forma 

como os próprios envolvidos percebem, entendem e agem com o fenômeno a ser 

estudado.  

Mais especificamente, a pesquisa foi realizada por meio do estudo de caso, por 

se considerar como uma estratégia oportuna de investigação quando se visa estudar 

eventos contemporâneos, sem controle sobre as condições de contorno.  

O método do estudo de caso se relaciona com a investigação apreciativa à 

medida que considera os grupos como entidades inteiras, buscando estudar um 

fenômeno contemporâneo, e entendendo que não é possível separar o fenômeno do 

seu contexto de produção. Ele leva em consideração o contexto e as características da 

organização caso queira explorar ou desenvolver práticas organizacionais. O presente 

estudo de caso foi modelado como estudo de caso único, que se justificou pelo seu 

caráter revelador de uma situação, a princípio, inacessível, já que não havia histórico 

de ter ocorrido, ainda, na organização em questão, pesquisas relacionadas a temas 

apreciativos sobre a liderança (REED, 2007; SEVERINO, 2007; YIN, 2003).  

O estudo tem natureza exploratória, já que há pouca pesquisa sobre o tema 

relacionado a entender como as lideranças estimulam comportamentos positivos em 

suas equipes no setor público (VERGARA, 1998; YIN, 2001).  

A unidade de análise foi o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e a 

coleta de dados foi feita por meio de entrevistas, cujos parâmetros foram baseados 

nos conceitos da investigação apreciativa. Os sujeitos desta pesquisa foram chamados 

aqui de participantes. Assim a IA foi usada nesse trabalho como ferramenta para 

construção das entrevistas, que serão semi-estruturadas (CHERMAN; ROCHA-PINTO, 

2016; COOPERRIDER; SEKERKA, 2003; CRESWELL; 2014; YIN, 2001; MICHAEL, 2005; 

REED, 2007).  

A investigação apreciativa coloca o seu foco nas positividades, ou seja, nas 

forças das organizações, por meio das forças das pessoas, em como elas respondem ao 
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ambiente. Para a IA, reconhecer as conquistas do passado, assim como os obstáculos 

enfrentados, irá levar para uma melhor projeção do futuro. Assim, a investigação é 

entendida enquanto processo narrativo, com foco na mudança e seu olhar busca o 

“como” algo foi realizado, ou seja, o processo (REED, 2007). 

Dessa forma, entendendo ser possível ajustar alguns aspectos do método 

devido às características e especificidades da instituição onde a pesquisa foi realizada, 

e para resguardar o anonimato dos participantes, foi considerado oportuno usar 

apenas o delineamento geral da IA e não o seu método de pesquisa como um todo. 

Para tanto, foram conduzidas entrevistas individuais, ao invés de coletivas, com 

servidores do TCE-RJ.  

Como o foco da presente pesquisa era identificar comportamentos de liderança 

positiva, as entrevistas visaram construir com os participantes a etapa da descoberta, e 

do sonho, presentes nas etapas do ciclo 4-D (descoberta, sonho, desenho, destino). 

Cooperrider, Whitney e Stavros (2008) propõem como guia para o processo de 

investigação apreciativa três blocos de perguntas. As perguntas consideradas de 

abertura, como os itens 1 e 2, para que o participante comece a se abrir para o 

processo de entrevista e gere uma mudança no seu foco de reflexão para um viés 

apreciativo . Após essas duas, os autores propõem que sejam feitas perguntas voltadas 

para o tema a ser estudado, como os itens 3 a 5. E no último bloco estariam as 

perguntas conclusivas, como item 6, que é uma forma de 

reconhecimento/reconstrução de uma memória positiva, a partir do que é 

considerado como importante para entrevistado, e o item 7, como uma projeção do 

que é valorizado para o futuro, desde que relacionado ao tema definido. 

Importante salientar que o uso da IA como método de coleta de dados não tem 

intenção de construir um modelo rígido de entrevista estruturada. Os itens elencados 

como direcionadores se destinam a gerar um norte frente ao tema a ser pesquisado, 

sendo possível, caso necessário, que surjam outras formas de inquirir sobre o assunto 

ou surjam outras perguntas de forma a servir ao propósito de buscar narrativas 

apreciativas e relacionadas a práticas de liderança (REED, 2007).   

Assim as entrevistas foram baseadas nas seguintes questões: 

Quadro 3: Questões para entrevista 

1. Pensando no seu trabalho, o que o atraiu que você considera mais significativo e empolgante, o 
que você sente mais orgulho?  
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2. O que você mais valoriza em si próprio, na natureza do seu trabalho e no TCE-RJ? 
3. Descreva uma experiência de liderança positiva, um ponto alto, acontecida no TCE-RJ, que você 
se sentiu envolvido, vivo e orgulhoso por ter ocorrido. Quais fatores contribuíram para o êxito dessa 
experiência? Qual seu papel nesse evento? O que tornou o acontecimento especial? 
4. O que você dá mais valor nas práticas de liderança? Por quê?  
5. Quais fatores dão vida a essas práticas? Conte-me um acontecimento relacionado a esses 
fatores.  
6. Quais sãos os principais fatores que “dão vida” para o TCE-RJ quando ele está  e esteve em seu 
momento mais bem sucedido, sem o qual ela deixaria de existir? 
7. Imagine que estamos no ano de 2030 e o TCE-RJ acaba de receber o prêmio de excelência na 
área de liderança. Como ela seria? O que há de diferente nessa organização que cria essas condições? 
Quais as ações que ocorreram para que fossem alcançadas? 

Fonte: Questões formuladas pela autora, adaptadas do Manual da Investigação Apreciativa de 
Cooperrider, Whitney e Stavros (2008). 

 
As entrevistas foram ser realizadas em um encontro entre 20 a 60 minutos. Os 

locais para a sua realização foram ambientes que garantiam a privacidade do 

participante, tanto dentro da própria instituição estudada, como a sala de reunião da 

biblioteca do TCE, que é um espaço aberto ao público externo, mas com salas 

privativas, sem janelas, e, ambientes externos ao TCE-RJ. Contudo, cada local foi 

escolhido pela pesquisadora em comum acordo com cada participante, mantendo os 

mesmos critérios de privacidade. As entrevistas foram anotadas em um diário de 

campo e gravadas em áudio, com consentimento do participante, de forma a facilitar o 

registro e análise dos dados.  

Inicialmente foi aberto um processo de apresentação do projeto para o TCE-RJ 

solicitando a autorização para a realização das entrevistas junto aos servidores da 

instituição. Após essa autorização inicial, o projeto foi encaminhado para apreciação 

do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense antes do convite 

dos entrevistados à participação, que assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido.  

Em relação ao número de participantes, Reed (2007) ao escrever sobre a IA 

como método de pesquisa, argumenta que a IA não se encaixa, para esse fim, com a 

noção de amostra normalmente definida. Já Cooperrider, Whitney e Stavros (2008) ao 

abordar o processo de mudança institucional, indica que se deva entrevistar entre 5 a 

25 pessoas para a fase de construção do tópico afirmativo, na etapa da descoberta.  

Assim, as entrevistas foram realizadas com 15 servidores efetivos do quadro de 

pessoal do TCE-RJ selecionados dentre aqueles que participaram em projetos de 
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mudança institucional ou engajados em movimentos de contestação do status quo do 

TCE-RJ entre os anos de 2016 e 2018, e mediante os quais a pesquisadora tinha acesso 

direto para fazer o convite, tendo em vista que a pesquisadora também exerce sua 

atividade laboral no o órgão público alvo da pesquisa.  

Como critério de diversificação, foram convidados tanto servidores que 

exerciam cargo de direção ou chefia quanto servidores sem cargo algum, além de ter 

sido buscado servidores que ingressaram antes de 2012 e após essa data. 

Considerando que houve uma diferença de mais de dez anos entre os dois últimos 

concursos públicos, último 2012 e o anterior em 1998, a pesquisadora convidou, 

dentre esse grupo de servidores, dez pessoas que entraram antes de 2012 e outras 

cinco que entraram no órgão após esse último concurso. Os participantes tinham entre 

34 a 59 anos, e foi composto por dez homens e cinco mulheres. 

O recrutamento dos participantes se assemelhou à amostra intencional, na qual 

a pesquisadora convidou deliberadamente os servidores, por meio de contato 

telefônico ou de mídias digitais, para participarem desse projeto com base no sua rede 

de conhecimento profissional (GRAY, 2012). 

Os dados das entrevistas foram guardados em mídia digital e identificados com 

um nome fictício, ou seja, as histórias não foram associadas aos nomes reais dos 

participantes, assim como preconiza Cooperrider, Whitney e Stavros (2008). Os 

materiais da pesquisa (gravações ou anotações em diário de campo) ficarão 

armazenados por 5 anos em arquivo digital de acesso restrito à pesquisadora e sob 

responsabilidade da mesma, e depois desse período os arquivos serão deletados. 

O material de análise, as narrativas, foi separado em eixos temáticos que 

emergirão no momento da análise, ou seja, não houve uma criação prévia das 

categorias (DUARTE, 2004).  Assim, os dados foram analisados a partir da separação 

dos fatores identificados como sucesso dentre as práticas de liderança, para que assim 

pudessem ser identificados os valores e pontos fortes reconhecidos (COOPERRIDER; 

WHITNEY; STAVROS, 2008; VERMA, 2014). 

Por fim, os resultados foram apresentados por meio de um quadro com o mapa 

dos fatores positivos identificados, de forma a servir de inspiração para a instituição 

para a construção de proposições futuras, com base no reconhecimento dos seus 

valores e práticas construtivas. 
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Capítulo 4 – Resultados e Análise dos dados 
 

 A presente pesquisa abordou as fases da “descoberta” e “sonho” do ciclo 4-D da 

Investigação Apreciativa, com base no tópico afirmativo preliminar de liderança 

positiva. O objetivo foi o de fazer emergir práticas dentro do TCE-RJ voltadas para esse 

tema. Assim, após a aprovação pelo comitê de ética, foram agendadas 15 entrevistas 

individuais entre os meses de agosto de setembro de 2018 que duraram entre 20 a 60 

minutos. Elas foram gravadas e transcritas para melhor análise dos dados. 

Conforme mencionado no método, as entrevistas tiveram um roteiro, mas 

havia livre interação entre a pesquisadora e o participante de forma a deixar mais claro 

o tema abordado e as histórias narradas. 

A codificação e análise dos dados foram feitas sem rigidez, como permite o 

modelo da Investigação Apreciativa,  

Os dados podem ser reduzidos e exibidos em diagramas, cartazes, tabelas, figuras, 
livros de histórias, boletins informativos e outros recursos visuais. A busca por um 
método perfeito para extrair sentido dos dados não é importante. Não existe uma 
única forma correta de analisar os dados (COOPERRIDER; WHITNEY; STAVROS, 2008, 
p.132). 

 

 Inicialmente foram criadas categorias temáticas dos comportamentos de 

liderança positiva identificados na literatura e num segundo momento as narrativas 

foram separadas a partir de suas significações em comum ou diferenciações com os 

temas definidos, de acordo com a percepção do pesquisador (BARDIN, 1977; 

CAREGNATO; MUTTI, 2006). 

Sobre a validação dos resultados, Cresewll (2007) afirma que a confiabilidade e 

generalização não são consideradas pontos focais das pesquisas qualitativas, havendo 

instrumentos próprios para aferirem essas qualidades, tais como o tempo de 

permanência no campo, a diversidade de fontes e a generalização analítica. Não ocorre 

o mesmo com a validade, “usada para determinar se os resultados são acurados do 

ponto de vista do pesquisador, do participante ou dos leitores de um relato” (Creswell, 

2007, p.200).  

O autor sugere inúmeras estratégias para verificação dos resultados, podendo 

ser utilizada uma ou mais. No presente trabalho foi utilizada a estratégia de 
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esclarecimento do viés, e a permanência de um longo período em campo, visto que a 

pesquisadora trabalha na instituição estudada (Creswell, 2007, p.200).  

4.1 Resultados 
 

É impossível falar de qualquer instituição, sem falar das pessoas que a 

compõem, por isso, buscar seus valores também se faz importante, pois é o que as 

motiva. Cameron (2012) já apontava a importância da influência do trabalho na vida 

das pessoas e o papel do líder na construção de uma consciência dessa influência nos 

seus liderados. 

Com base nessa concepção, as perguntas iniciais da investigação apreciativa, 

perguntas 1 e 2 do “Quadro 3 - questões para  entrevista”, se referem aos valores 

pessoais e organizacionais. Elas surtiram um efeito surpresa por se referirem ao que 

as pessoas valorizavam nelas mesmas, no trabalho e na instituição. Em relação ao 

trabalho um dos pontos importantes foi a possibilidade de alterar a vida das outras 

pessoas, a liberdade no trabalho e os bons relacionamentos, esse último também foi 

considerado como valor identificado no TCE-RJ. A integração, o apoio recebido nas 

relações foi bem valorizado. Foi considerado também um valor muito forte a missão 

do TCE-RJ, mas como algo na ordem do ideal, uma potência da sua missão, mas 

acreditando que ainda é possível alcançá-la. As respostas foram compiladas no quadro 

4. 

Quadro 4: Compilação dos valores positivos relatados pelos participantes 

 
Fonte: Respostas das entrevistas apreciativas com os participantes da pesquisa, 2018. 

 

Perguntas  Respostas

O que mais valoriza em 

você?

Sinceridade, companheirismo, resiliência, persistência, lealdade, disciplina, sensibilidade, humildade, ser idealista, 

visão crítica, capacidade de fazer links (visão sistêmica), seriedade, vontade de gerar resultados, vontade de se 

manter atualizado, seriedade, análise de cenário, ser apaixonado por tudo que faz, ser motivado pela mudança, ser 

motivado por desafios, pro-atividade, buscar sentido no que faz, gostar de compartilhar informação

O que mais valoriza no seu 

trabalho?

A possibilidade de alterar a vida das pessoas, dinamicidade, criação, desafio, união nas equipes do controle 

externo, liberdade para se expressar, autonomia para desenvolver projetos, interação, trabalhar no que você tem 

conhecimento técnico, dar retorno para a sociedade, clima e relacionamentos positivos

O que mais valoriza na

instituição?

O afeto, os momentos em que temos o amparo das chefias e colegas, a convivência, a capacidade técnica das 

pessoas, a missão (ou o potencial) de mudar a sociedade, compromisso dos servidores, estrutura física, 

possibilidade de estudar, remuneração, relacionamentos interpessoais, capital humano, pessoas resilientes, 

atividades culturais
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As respostas se voltavam muito para o valor dado nas relações pessoais, 

gerando uma boa integração e possibilidade de ter liberdade para se expressar. Além 

disso, a possibilidade de gerar um retorno efetivo para a sociedade foi bastante 

considerada nas narrativas. Esses relatos vão ao encontro com a missão e os valores 

declarados pelo TCE-RJ no seu Plano Estratégico (PET) de 2016-2019, principalmente 

no que diz respeito a buscar trazer benefícios para a sociedade e ter como valores a 

transparência, efetividade, a independência e integração (RIO DE JANEIRO, 2016).   

Outro ponto a ser observado é que quando os participantes falavam da 

instituição de maneira mais genérica, eles traziam uma narrativa mais negativa ou mais 

idealizada. Por outro lado, quando eram instigados a contar histórias reais sobre 

práticas de liderança, essas apareciam com mais fluidez e eram concretas, como 

mostraremos no tópico 4.2.1. 

Além disso, quando os participantes focavam nos pontos negativos ou em 

algum déficit da instituição, a entrevistadora os deixava falar para liberar o sentimento 

de frustração e depois retomava a pergunta com algo do tipo “mas isso nunca 

aconteceu?”. Importante relembrar que a instituição estudada passou por uma grande 

transformação imposta por fatores externos, trocando quase a totalidade de seu corpo 

de Conselheiros de uma só vez no primeiro semestre de 2017. E esse ponto de ruptura 

foi bastante considerado na fala dos participantes como uma forma de expectativa de 

maior coerência institucional. Como nos aponta Cooperrider, Whitney e Stavros 

(2008), é importante converter, durante a entrevista apreciativa, a narrativa de queixa, 

de frustração, em algo positivo, como um desejo almejado e buscar inspiração em 

exemplos reais.  
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Adentraremos agora, mais especificamente, nas narrativas referentes às 

práticas de liderança positivas, como continuação das perguntas relacionadas à fase da 

Descoberta (D-1).  Para fiz de análise dos dados, separei as narrativas das perguntas 

voltadas para a descoberta das experiências vivenciadas em comportamentos positivos 

de liderança identificados e as histórias consideradas de sucesso para a instituição. 

Para fins de análise dessas últimas, utilizei na pesquisa as histórias relacionadas ao 

tema de liderança.  Os dados foram classificadas de acordo com as categorias criadas 

no quadro 5, e foram criados nomes fictícios para os participantes.  

4.2.1 D – 1 Descoberta – comportamentos positivos de liderança  

A pesquisadora inicialmente identificou os comportamentos de liderança 

positiva apresentados na revisão bibliográfica e os agrupou em categorias, conforme 

quadro 5.  

Quadro 5: Comportamentos de liderança positiva 

 

 

 
Fonte: autoria própria, 2019. 
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Por fim, as respostas referentes às perguntas 3 a 6 do “Quadro 3 - questões 

para entrevista” foram separadas conforme suas semelhanças e diferenciações, e 

agrupadas nas categorias de comportamentos positivos de liderança criadas no 

desenvolvimento dessa pesquisa, conforme será apresentado no Quadro 6. As 

classificações dos grupos foram feitas semanticamente a partir da análise do contexto 

apresentado em todo conjunto da história apresentada. Usou-se como base a análise 

de conteúdo, entendida como  

 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativo ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens (BARDIN, 1977, p.42). 
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Quadro 6: Relação entre comportamentos positivos de liderança identificados na teoria e práticas de liderança identificadas na instituição pesquisada 

Comportamentos identificados na revisão 
da literatura 

Narrativas dos participantes 

Processamento equilibrado da informação 
sobre si mesmo e sobre os outros 
(DONALDSON; KO, 2010; KAMPA, RIGOTTI e 
OTTO, 2016; LUTHANS; AVOLIO, 2003; 
VILAÇA; MONICO; CASTRO, 2012) 

“Ele não vê o problema, ele vê o todo com muita propriedade. Ele conhece, tem muito senso e equilíbrio para isso, que 
talvez eu não tenha. Entendi muito bem isso e me permiti que ele possa ser um filtro, então levo para ele as situações para 
ele me dizer se posso prosseguir”.  (Eliza) 
 
“Ele tinha a perspicácia, a inteligência do que tem para oferecer, e o crivo. Ele fazia um filtro antes, em vez de abraçar 
tudo. Ele percebia logo no que poderíamos assumir, tinha confiança, e deixava conosco”. (Eliza) 

Perceber as implicações dos acontecimentos 
e aplicar seus conhecimentos dentro do 
contexto necessário, ter um direcionamento 
organizacional e estar comprometido com a 
causa (DONALDSON; KO, 2010; LUTHANS; 
AVOLIO, 2003; VILAÇA; MONICO; CASTRO, 
2012; KIERSH et al, 2015; YOUSSEF; 
LUTHANS, 2012; SEARLE; BARBUTO JR., 2013; 
SEARLE; BARBUTO JR., 2013) 

“Existia uma demanda retida com essa proposta, ela foi levada de uma forma bastante consistente, a administração 
comprou esta proposta e não tinha um líder identificado na pessoa. A liderança era pela causa. As pessoas por afinidade e 
isso se juntaram e o grupo foi auto seletivo”. (Suzana) 
 
“Eu acho que o meu papel foi mais intermediador da mudança, de valorização do setor, de tentar mostrar para os outros a 
mudança que estava ocorrendo” (Lourenço)   
 
“Em um dos setores que eu trabalhei tinha um acúmulo de processos muito grande, o gestor pediu se a gente poderia vir 
um sábado. A primeira coisa que ele fez foi mostrar que ele estaria junto naquilo. Ele tomou aquilo como se fosse dele. Ele 
não estava ali como líder, ele se igualou aos outros servidores. As pessoas se comprometeram porque viram que ele 
também estava junto”. (Tobias) 
 

Ênfase em relações que geram força, 
aprendizado, trocas positivas, 
reconhecimento das realizações e em 
reconhecimento de pequenas vitórias do 
grupo, na ajuda em superar obstáculos, 
senso de comunidade, tratamento das 
pessoas com transparência e justiça 
(CAMERON, 2012; AMPA, RIGOTTI e OTTO, 
2016; KIERSH et al, 2015; ILIES et al, 2012; 
LUTHANS; YOUSSEF, 2007; SEARLE; BARBUTO 
JR., 2013; YOUSSEF; LUTHANS, 2012; 
WIJEWARDENA; SMARATUNGEA; HARTEL, 
2014; WU; LEE, 2017). 

“Eu vi tanto a liderança quanto a equipe que estava envolvida diariamente trabalhando juntos, juntos mesmo, na mesma 
mesa, discutindo as coisas, todo mundo trabalhando com empenho independente da posição hierárquica de cada um, 
fazendo o que precisava para a coisa acontecer, para o objetivo acontecer”. (Carla)  
 
“O meu papel de líder aqui estava mais voltado a tentar defender as pessoas e tentar mostrar o potencial”. (Lourenço) 
 
“Quando estávamos numa subsecretaria, onde havia antes uma condução pelo temor e de repente aquilo foi abrandado 
de modo que começou a haver um retorno, era o mesmo líder, mas o meio de campo, as pessoas que o assessoravam 
mudou. Essas pessoas começaram a trazer essa questão humanas, a trazer as pessoas mais para o debate, a participar. Ai 
as pessoas começaram a levar aquela condução menos receosa, menos travada. É mais efetiva” (Samuel) 
 
“Ele era um cara durão em termos de gestão do setor dele, ele cobrava, aquela velha concepção de chefe duro, ele 
cobrava horário, trabalho. Ele conduzia de uma maneira muito fácil, ele já tinha essa coisa de as pessoas irem com ele 
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porque ele estava com a gente, entendeu. Ele jamais mandaria eu mudar uma instrução. Isso dava para a gente uma certa 
autonomia de trabalho. Ele era um cara que brigava pelos funcionários, metia a cara a tapa, os problemas do setor eram 
dele (...). Quando tinha um trabalho bem feito ele apontava especificamente quem tinha feito e os erros eram tidos como 
erros de toda equipe. Todo mundo caminhava junto” (Benjamim) 
 
“Ela sabia reunir o grupo, ser objetivo, e apesar de tudo, de ser muito amiga, muito brincalhona, naquele momento era o 
momento de seriedade e de se colocar sem medo de palavras, de fazer as críticas necessárias e as indicações de 
melhorias. (...) Essa transparência, essa objetividade, me ajudou”. (Emanuel) 
 
“Falei ‘olha não vou te dar o cargo por isso, isso e isso. Você está desmotivado, se eu fosse você mudava isso, mudava 
aquilo outro’. Ele não ficou chateado, o grupo todo reconheceu e todo mundo falou assim “parabéns porque você deu pro 
outro e não pra aquele” e esse outro se recuperou (...). Se você for justo, você pode ser transparente. Se você conseguir 
trabalhar com justiça, transparência e sinceridade você ganha o grupo, você é reconhecido”. (Breno) 
 

Escolha de ajudar os outros, de reconhecer 
suas dificuldades (SEARLE; BARBUTO JR., 
2013; WU; LEE, 2017) 

“Ele era um garoto quieto e levantava o dedo e não falava, ele não conseguia se impor (...)  Ai eu falei para o subsecretário 
para falar com ele sobre empoderamento, que ele pode se impor. E hoje ele mudou”.  (Maria) 

Comunicação, empoderamento,  capacidade 
de articular temas e conceitos de forma a 
compartilhar sua linha de raciocínio, 
encorajam a expressar seus pontos de vista, 
instigam os liderados a fazerem o que sabem 
de melhor. Decidem a partir de informações, 
e oferecem um direcionamento mais 
adequado delegando poderes, esclarecendo 
papéis e expectativas, proporcionando 
recursos necessários 
 (CAMERON,2012; ONALDSON; KO, 2010; 
KAMPA, RIGOTTI e OTTO, 2016; KIERSH et al, 
2015; LIU; SIU; SHI, 2010; LUTHANS; AVOLIO, 
2003; PALMA; CUNHA; LOPES, 2007; SEARLE; 
BARBUTO JR., 2013; VILAÇA; MONICO; 
CASTRO, 2012; WIJEWARDENA; 
SMARATUNGEA; HARTEL, 2014; YOUSSEF; 

“Ele brigava por essa proposta, ele tinha argumentos para isso, ele recorria à equipe e ele trazia subsídios, inclusive 
recursos materiais e de pessoal. Você sabia, porque ele demonstrava isso, que ele estava do lado e reportava. As coisas 
aconteciam e você nunca era surpreendido. A sua surpresa era a surpresa da liderança”. (Suzana) 
 
“A gente fazia um aprendizado interno da equipe e isso era bom. Ele se incluía nisso”. (Floriano) 
 
“Em 96, montou um grupo de trabalho e trouxe um cara de mercado. (...) Ele cara mobilizou as pessoas. Direcionou as 
pessoas, deu o exemplo. Foi claro enquanto gestor mostrando à direção exatamente o que ela queria”. (Suzana) 
 
“Ter lideranças que tomavam decisões, mesmo que seja para o sim ou para o não, mas quando a decisão é tomada e 
algum encaminhamento é dado a partir dali. Eu tive oportunidade de ser liderada por quem efetivamente pegou o 
trabalho ou deu encaminhamento, ou fez uso da informação ou do produto que de repente eu colaborei, isso me trouxe 
mais aquele sentimento do início, que é ter propósito”. (Carla) 
 
“Quando ela (presidente interina Marianna M. Willeman) entende determinadas necessidades vindas do controle, às vezes 
uma necessidade de cunho bem técnico, na verdade você percebe que ela entende de verdade”. (José) 
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LUTHANS, 2012). “Definimos metas por setores e deixamos ver como cada coordenadoria reagiria em termos de se organizar 
internamente”. (Fabricio) 
 
“As ideias sendo discutidas, a autonomia delegada, mas todo mundo reportando informação, essa aproximação entre o 
líder e a equipe na operação também. Essa ideia da gestão participativa mesmo, mas não só a equipe participando de 
decisão mas também, o líder também se envolvendo nas questões do dia-a-dia”. (Carla) 
 

Fonte: Dados das entrevistas apreciativas com participantes da pesquisa, 2018. 

 

Diante da apresentação das narrativas, foi possível perceber que existiram comportamentos dentro da instituição em todas as 

categorias do quadro 4, no âmbito do processamento das informações, criação de sentido do trabalho, ênfase nas relações justas e 

transparência, empatia e comunicação e direcionamento. 
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4.2.2 D – 1 Descoberta – histórias de sucesso  

Após os relatos de práticas positivas de liderança, foi solicitado que o 

participante falasse do momento considerado mais bem sucedido do TCE-RJ. 

Assim como no item 4.2.1, as histórias foram relacionadas a comportamentos 

de liderança positiva. De maneira geral, foram identificados como situações de sucesso 

os momentos em que o líder conseguiu demonstrar o sentido do trabalho, gerou 

autonomia, transparência, tinha conhecimento técnico e também quando apostou no 

conhecimento técnico dos seus liderados (LIU; SIU; SHI, 2010; SEARLE; BARBUTO JR., 

2013; WU; LEE, 2017CAMERON, 2012; LUTHANS; YOUSSEF, 2007; KAMPA, RIGOTTI e 

OTTO, 2016; SEARLE; BARBUTO JR., 2013; KAMPA, RIGOTTI e OTTO, 2016).  Os relatos 

do quadro abaixo, Quadro 7, foram agrupados pelas categorias de sentido 

estabelecidas no quadro . 

 
Quadro 7: Relatos de momentos de sucedido, separados pelas categorias dos comportamentos de 

liderança positiva 
 

 
 
Ênfase nas relações 

justas, 
transparentes 

 

“Toda essa transparência que foi dada a esse trabalho como transmissão ao vivo 
de julgamentos, isso está levando a um cuidado maior por parte dos membros 
deliberativos e isso é positivo para a sociedade e positivo para o Tribunal, então 
esse é o melhor momento do Tribunal”. (Emmanuel) 
 
“A gente passar a não ter mais sessões plenárias secretas e ter as sessões 
divulgadas no youtube isso para mim é NOSSA, uma coisa absurda, parece muito 
pequeno, mas não é. Talvez isso não seja a coisa mais importante para o 
funcionamento da instituição, mas pensando em todas as entranhas do trabalho, 
eu acho que isso representou uma quebra de paradigma muito significativo. Mas 
volto a dizer, se nada o que ocorreu no passado tivesse existido (o afastamento 
dos Conselheiros) eu tenho convicção que o cenário no TCE-RJ hoje seria 
completamente diferente. Então precisou de um evento externo, não foi nada 
que surgiu daqui”. (Jorge) 
 
“O TCE-RJ está sendo mais bem sucedido agora. O fator que deu vida é a 
transparência, não só da maneira como o TCE está se posicionando com a 
sociedade, muito mais transparente, mas transparência nas questões internas, 
transparência na condução aqui da secretaria que eu trabalho. Você tem uma 
série de normativos que organizam o trabalho de outra forma, mas estão 
expressos, publicados”. (Samuel) 

 
 
 
 
 
 
 

Comunicação e 
direcionamento 

 
“Foi na época do Conselheiro Quintela. A gente trabalhou melhor porque tinha 
menos ingerência politica. Ele pedia que as coisas fossem discutidas no 
processo”. (Benjamim) 
 
“Acho que essa mudança agora no olhar do controle externo e no envolvimento 
dos servidores que estão prevendo a necessidade da tecnologia da informação 
para aumentar o nível de nossas auditorias. O que contribui para eles 
executarem isso foi o crédito que a presidente deu para a área técnica e para 
que ela tivesse autonomia. Pode ter autonomia de atuação independente do 
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corpo instrutivo, ele achou que aquilo era importante, fez uma politica, mudou o 
tribunal inteiro, a maneira de auditar, foi de encontro à própria cultura do 
servidor, mas ele acreditou que era importante, a maneira que ele conduziu eu 
não sei se foi a correta ou não, mas a missão dele foi cumprida”. (Floriano) 
 
“A gente está no melhor momento TCE-RJ. E os fatores que deram vida foram foi 
a necessidade de provar a real existência, provar o propósito do tribunal. E isso 
trouxe o momento da gente ter todo o apoio para realizar as ações consideradas 
necessárias para o desempenho das atividades.  Seis conselheiros terem sido 
presos, o papel que o tribunal deveria estar exercendo ser discutível de que ele 
não estaria exercendo”. (Lourenço) 
 
“Essa mudança toda, embora uma mudança que foi ocasional, não foi algo 
programada. O que girou a roda foi a mudança das pessoas que de certa forma 
comandavam o TCE-RJ. A gente não vai tratar dos motivos, mas o TCE-RJ antes 
dessa mudança de corpo deliberativo, ele era muito cartorial e tentava justificar 
aquilo na quantidade de processos que se analisava e com obras e auditoria a 
gente precisava ser mais ativo, chegar ao jurisdicionado de outra forma.  Mas o 
que possibilitou isso? Foi justamente essa mudança e a pessoa que assumiu o 
comando tribunal ela tem essa cabeça. Ela pensava igual a gente, então isso 
facilitou”. (Breno) 
 
“Os fatores que dão vida ao TCE-RJ sempre são os servidores, sempre a parte 
técnica. Quando a gente tem um líder que é um pouco ausente, o barco continua 
sendo tocado e isso é por causa dos servidores. No momento de que você 
precisa de alguém para decidir e quando esse alguém não está disponível para 
isso, e você consegue manter o trabalho, pelo menos na mesma qualidade de 
que se tivesse alguém, eu acho isso uma superação”. (Tobias) 

 
 
 
 
Criação de sentido 
do trabalho 
 

“A primeira coisa que me vem à mente é a saída dos Conselheiros. Ela (a 
presidente interina) trouxe esperança. Esperança de a gente conseguir 
desenvolver trabalhos mais pontuais, mais aprofundados, de um trabalho que 
possa ter resultado”. (Maria) 
 
“Você encontra no elevador com um colega e fala puxa a gente Está fazendo um 
bom trabalho está melhorando. Colegas que vem agradecer o trabalho que 
estamos fazendo, e eu acho que tem duas coisas contribuindo para isso, as ruas, 
uma delas que é o cenário do que aconteceu, que afastou algumas pessoas. E 
hoje você tem um cenário com pessoas concursadas na instancia máxima 
julgadora”. (Jose) 
 
“Acho que a gente está passando por um momento onde está tendo a 
possibilidade de agregar efetivamente. E os fatores que deram vida foram a 
necessidade de provar a real existência, provar o propósito do tribunal, 
realizando de fato o papel que ele se propõe a realizar”. (Lourenço) 
 
“Nunca teve tanta coerência quanto às contas públicas, eu nunca imaginei que 
fosse ver mudança de conduta, mudança de postura. Tecnicamente você está 
sendo coerente com a sua missão, fiscalizando as contas públicas. A sociedade 
mudou, a maneira como a sociedade espera que atue agora é diferente”. 
(Apoena) 
 
“Em termos controle externo, se você olhar hoje como o controle externo 
mudou sua perspectiva. Está se saindo de uma fiscalização de processos, já 
utilizando uma fiscalização eletrônica. Já está coletando dados. O que 
possibilitou foram as pessoas, os servidores do TCE-RJ e obviamente a pressão 
social, o momento social leva a esse instinto de sobrevivência institucional. Com 
base nisso as pessoas se movimentam. O fato da consolidação dos concursos, 
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pois concurso sempre é uma oxigenação”. (Suzana) 
 

Fonte: Dados das entrevistas apreciativas com participantes da pesquisa, 2018. 

 

Cameron (2012) e Luthans (2002) trabalham com o termo otimismo para falar 

da positividade ou viés afirmativo nas organizações, seja ao tratar de liderança positiva 

ou do capital psicológico. O otimismo está relacionado à capacidade de identificar 

fatores internos como fonte de eventos de sucesso, e a causas externas o insucesso 

(CAMERON, 2012; LUTHANS, 2002). No entanto, a resposta à pergunta sobre o que 

motivou o momento de sucesso do TCE-RJ remetia a fatores externos como fonte 

desse momento. O foco era a mudança do corpo deliberativo, uma maior pressão 

social por meio dos mecanismos de transparência.  O comprometimento e a 

capacidade técnica dos servidores, ou seja, fatores internos, eram considerados, mas 

num segundo lugar como causa de alguns sucessos institucionais. Assim, à luz da 

teoria, essa percepção pode gerar uma baixa capacidade de gerar otimismo dentro da 

instituição. 

4.3 D-2 Sonho 
 

Por último foi feita uma pergunta relacionada ao desejo futuro, qual o sonho 

relacionado aos comportamentos de liderança no TCE-RJ. Observou-se muita 

dificuldade para trazer um sonho referente ao tema de liderança, pois sempre 

colocavam em primeiro lugar que o que valeria ganhar um prêmio no futuro seria 

gerar resultados positivos para a sociedade, além do reconhecimento do Órgão por 

sua capacidade técnica. Além disso, mesmo sendo orientados a pensar no futuro sem 

considerar as amarras atuais, os participantes se apegavam ao que era possível dentro 

do contexto histórico da instituição. A criatividade, na maioria dos relatos, ficava 

limitava ao que era previamente entendido como aceitável. 

 Muito foi trazido do desejo de haver coerência com a missão institucional 

quanto com a coerência nas ações internas, levando também a uma transparência 

interna. Isso mostra como a missão dele, que foi considerada um valor importante, 

ainda está sendo construída em níveis de percepção interna de resultados para a 

sociedade, mas mostra também o desejo, a expectativa de que isso possa acontecer. 
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Entretanto se essa mudança real na sociedade não chega a acontecer a capacidade 

técnica é posta em cheque, levando a frustrações. 

Focando mais em ações de liderança os maiores desejos estavam localizados 

em comportamentos de comunicação, em saber ouvir ativamente os servidores, e de 

criação de metas e avaliação de resultados, com isso os participantes entenderam que 

cada servidor seria gerente do seu próprio trabalho, e a liderança estaria presente para 

dar o apoio necessário. Esses comportamentos podem ser associados ao fator 

esperança do capital psicológico, entendendo-a como o agenciamento do querer e da 

definição de metas.  

4.4 Análise dos dados – construção do Núcleo Positivo 

Com base nos relatos e na teoria apresentada, foi possível identificar alguns 

fatores que fazem emergir o núcleo positivo da instituição. Segundo Verma (2014), 

uma forma de mapear o núcleo ou potencial positivo é relacionar os fatores de sucesso 

das histórias apresentadas. Assim os motivadores considerados como base para os 

comportamentos positivos de liderança e os do acontecimento auge foram separados 

em fatores internos, ou seja, ações que foram feitas de maneira intencional pela 

instituição, e externos, respostas a demandas oficiais ou fatores nos quais a instituição 

não tem como influenciar, e condensados no quadro 8. 

Quadro 8: Origens dos fatores de sucesso 

Fatores internos Fatores externos 

Saber analisar o contexto organizacional e 

compartilhar a percepção; 

Gestão participativa/escuta ativa; 

Reconhecer da capacidade técnica do quadro 

funcional; 

Saber direcionar a equipe; 

Querer ajudar os outros; 

Ter bom conhecimento técnico; 

Ser tomador de decisões; 

Ser justo nas relações de trabalho; 

Ter alto compromisso com a causa da instituição; 

Gerar autonomia;  

Ter transparência nas relações internas; 

Fiscalizar com base em análise de dados  

Necessidade de provar propósito da instituição; 

 Pressão social;  

Mudança do corpo deliberativo (afastamento pelo 

judiciário); 

Transparência externa. 

Fonte: elaborado pela própria autora, 2019 
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 O mapa do núcleo positivo relacionado à temática apresentada pode ser 

definido pelos fatores internos identificados nas histórias de sucesso tanto 

relacionadas à liderança quanto as relacionadas à organização de maneira geral, 

apesar de para essa última terem sido trazidos mais fatores externos do que internos.  

O núcleo positivo proposto pela pesquisadora no quadro 9, trouxe fatores 

relacionados à capacidade da técnica e comportamental da liderança, 1 a 8; à nova 

maneira de execução do trabalho da atividade fim, 9; e fatores relacionados aos 

servidores de maneira geral, 10 a 11. Para Cooperrider, Whitney e Stavros (2008) é 

importante descobrir esse núcleo positivo porque é por meio dele que o futuro da 

organização será lapidado. Um processo de mudança organizacional saudável, para 

esses autores, faz um gerenciamento entre a inovação com o que ela reconhece ter 

como potencial positivo, e com base nesses pilares de valores centrais ela irá fazer o 

movimento de transição. A gestão da mudança nesse contexto não é uma ruptura, e 

sim uma continuidade potencializando o que ela tem de melhor (COOPERRIDER; 

WHITNEY; STAVROS, 2008). 

Foi feito destaque no núcleo positivo para aquilo que foi identificado como 

positividade pela pesquisadora tanto nos comportamentos de liderança quanto nos 

valores relacionados aos servidores de maneira geral.  

Quadro 9: Núcleo Positivo 

  Núcleo positivo 

1. Saber analisar o contexto organizacional e compartilhar a percepção; 

2. Gestão participativa/escuta ativa; 

3. Reconhecer da capacidade técnica do quadro funcional; 

4. Saber direcionar a equipe; 

5. Ser tomador de decisões; 

6. Ser justo nas relações de trabalho; 

7. Gerar autonomia; 

8. Ter transparência nas relações internas; 

9. Fiscalizar com base em análise de dados; 

10. Alta capacidade técnica pelos servidores; 

11. Relações sociais e pertencimento a uma comunidade 
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12. Ter alto compromisso com a causa da instituição. 

Fonte: elaborado pela própria autora, 2019 

 

Os itens do núcleo positivo fora condensados em blocos por similaridade para 

fins de análise, figura 1. 

 

Figura 1 

 

Fonte: elaborado pela própria autora, 2019. 

No bloco nomeado como relações sociais podemos identificar o senso de 

pertencimento a uma comunidade que foi relatado pelos servidores antes do concurso 

de 2012. Eles apresentaram a construção de redes de relacionamentos, apoio interno 

na execução do trabalho e como isso trouxe confiança.  

“ele não exigia que a gente tivesse o mesmo pensamento que ele. E isso tinha 
muito valor para a gente na época”. (Benjamim) 
 
“Quando entrei aqui fui apresentada assim: ‘aqui é uma família, e vamos estar 
sempre contigo do seu lado. Se você for fazer alguma auditoria e algum 
jurisdicionado quiser te sacanear nós estaremos do seu lado. Essa fala foi 
importante para eu me tornar a auditora que me tornei, porque não tinha 
medo. Ter esse amparo da chefia, ter esse amparo dos colegas, essa proteção 
foi muito importante. Mas eu me preocupo porque não vejo esse afeto, essa 
preocupação com o próximo hoje”.  (Maria) 
 
“lá atrás pensávamos como um todo, depois passamos a pensar de forma 

fragmentada, e a gente tem que ter a humildade e falar vamos consolidar 
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novamente porque eu acho que é isso que é o caminho e interagir e coordenar 

que a gente chega lá. (Maria) 

Cameron (2012) ao abordar os relacionamentos positivos a faz de maneira mais 

ampla, ele traz à tona conexões que geram aprendizados, que motivam, trazem novas 

energias a cada rede social que é tecida.  

Por isso faz parte do papel da liderança reconhecer as forças, as 

potencialidades da sua equipe, tanto no âmbito comportamental quanto técnico, e 

direciona-los para que se tornem produtivos para a organização. Assim, não se trata de 

desprezar a importância dos relacionamentos, mas justamente identifica-los para que 

possam fazer emergir as diferenças, os laços e todas as ações possíveis quando essa 

dimensão é utilizada como matéria da instituição, entendendo que existem tanto 

redes que podem ser positivas quanto negativas. Um servidor relata justamente esse 

ponto ao reconhecer que com aquele amigo não seria possível trabalhar junto, “eu já 

recusei cargo maior, um dos que recusei era para trabalhar com meu amigo” 

(Benjamim). 

Baker, Cross e Wooten (2003) fizeram uma pesquisa sobre as redes sociais 

energizadoras em algumas organizações para saber se as interações afetavam seu nível 

de excitação positiva no trabalho, além disso, procuraram obter quais pessoas eram 

mais buscadas quando alguém necessitava de informações.  Além disso, reconhecer as 

forças dos servidores e estimular relações que as potencialize pode contribuir para a 

criação de maior autonomia interna da equipe (CARLOMAGNO, 2016).  

Em relação ao bloco comprometimento foram agrupados os fatores de 

compromisso e justiça. Estudos de comprometimento organizacional o separam em 

três dimensões: afetivo, normativo e instrumental. Essa última estaria relacionada a 

uma sensação troca financeira pelo trabalho, e o que mantém o funcionário ligado à 

empresa é a sensação de perda financeira caso dela saia, não sendo dispendido 

esforço além do necessário para cumprir o que lhe é demandado. Já o 

comprometimento normativo se relaciona a uma percepção de obrigação perante a 

instituição. Por outro lado, quando se estabelece um comprometimento afetivo há 

uma percepção de que seus valores pessoais estão em consonância com os da 

instituição.  Essa dimensão seria desenvolvida, além de outros fatores, a partir de uma 
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sensação de justiça e apoio, e uma confiança nos líderes. (REGO; CUNHA; SOUTO, 

2007). 

Nas perguntas iniciais sobre os valores, era possível identificar uma relação de 

comprometimento mais congruente com o nível afetivo, já que dado alto valor à 

missão do TCE-RJ mesmo que muitas vezes ela ainda ficasse no campo de um 

potencial. Ainda assim havia um reconhecimento claro e um desejo de seguir essa 

missão. Apesar de haver histórias que traziam frustrações, era com um tom de quem 

queria que fosse diferente. Entretanto houve relatos de compromisso com a missão 

instituição, confiança na equipe, conhecimento de si próprio e do trabalho a ser 

executado, como a seguir: 

“Ele achou que aquilo era importante, fez uma politica, mudou o tribunal 
inteiro, a maneira de auditar, foi de encontro à própria cultura do servidor, 
mas ele acreditou que era importante, a maneira que ele conduziu eu não sei 
se foi a correta ou não, mas a missão dele foi cumprida”. (Floriano) 
 
“Ele conhece, tem muito senso e equilíbrio para isso, que talvez eu não tenha. 
Entendi muito bem isso e me permiti que ele possa ser um filtro. A postura 
dele, de dizer ‘eu sei que posso fazer, confio nas pessoas que possam fazer isso 
comigo, mas eu não tenho que fazer tudo’. Por que quando ele faz isso ele faz 
um crivo subliminar interessante. Ele conhece a técnica, a tarefa, sabe seus 
limites, tem confiança na equipe. (Eliza) 

 
“Ele tinha a perspicácia, a inteligência do que tem para oferecer, e o crivo. Ele 
fazia um filtro antes, em vez de abraçar tudo. Ele percebia logo no que 
poderíamos assumir, tinha confiança, e deixava conosco”. (Eliza) 
 
“Existia uma demanda retida com essa proposta, ela foi levada de uma forma 
bastante consistente, a administração comprou esta proposta e não tinha um 
líder identificado na pessoa. A liderança era pela causa. As pessoas por 
afinidade e isso se juntaram e o grupo foi auto seletivo”. (Suzana) 
 

 

Algumas histórias narradas colocaram ênfase no comprometimento pessoal dos 

servidores, ligado também ao reconhecimento da sua capacidade técnica em prol de 

um trabalho de qualidade.  

“Quando a gente tem um líder que é um pouco ausente, o barco continua 
sendo tocado e isso é por causa dos servidores. No momento de que você 
precisa de alguém para decidir e quando esse alguém não está disponível para 
isso, e você consegue manter o trabalho, pelo menos na mesma qualidade de 
que se tivesse alguém, eu acho isso uma superação”. (Tobias) 
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No bloco 3 foram agrupados a gestão participativa/escuta ativa, a tomada de 

decisão, a transparência e compartilhamento do conhecimento do contexto 

organizacional. Essas dimensões foram unificadas porque se relacionam com 

comunicação. Cameron (2012) aborda a comunicação positiva como aquela focada 

num caráter apreciativo e de suporte, mas não quer dizer que as correções e críticas 

não serão feitas. A questão é a maneira como fazê-las. Cameron (2012) ainda alerta 

que a estratégia para uma boa comunicação é não ficar apenas em um lado da balança 

do positivo x negativo. No primeiro caso levaria a uma complacência enquanto que no 

segundo levaria a comportamentos defensivos. O autor propõe as estratégias do best-

self feedback, identificação dos pontos fortes, e comunicação de apoio quando precisa 

tratar de correções, ser congruente, descritivo, foco na questão e aberto a escutar. 

Como foi observado nos relatos abaixo. 

“Ela sabia reunir o grupo, ser objetivo, e apesar de tudo muito amiga, muito 
brincalhona, naquele momento era o momento de seriedade e de se colocar 
sem medo de palavras, de fazer as críticas necessárias e as indicações de 
melhorias”. (Emanuel) 
 
“Ele era um cara que brigava pelos funcionários, metia a cara a tapa, os 
problemas do setor eram dele (...). Quando tinha um trabalho bem feito ele 
apontava especificamente quem tinha feito e os erros eram tidos como 
erros de toda equipe. Todo mundo caminhava junto” (Benjamim) 
 

Cameron (2012), em suas pesquisas, também identificou pontos em comum nas 

equipes de sucesso. Nessas equipes havia uma comunicação mais encorajadora, 

apreciativa e de suporte, mais interessada em questionamentos do que querer ter 

posicionamentos declaratórios, voltada para a participação e influência mútua, além 

disso, havia uma relação equilibrada entre o foco em si e nos outros (CAMERON, 

2012). Como podemos observar no relato da servidora, 

“eu vi tanto a liderança quanto a equipe que estava envolvida diariamente 

trabalhando juntos, juntos mesmo, na mesma mesa, discutindo as coisas, não 

tinha quem era o papel de quem, assim, todo mundo trabalhando com 

empenho independente da posição hierárquica de cada um, fazendo o que 

precisava para a coisa acontecer, para o objetivo acontecer. E aí inicialmente 

tinha um escopo um pouco mais tímido, e a coisa foi ganhando tanta força 
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interna e externa que eu vi uma oportunidade surgir no meio do caminho”. 

(Carla) 

A transparência interna foi bastante anunciada, como no exemplo a seguir: “a 

gente passar a não ter mais sessões plenárias secretas e ter as sessões divulgadas no 

youtube isso para mim é NOSSA, uma coisa absurda, parece muito pequeno, mas não 

é” (Jorge). Entretanto, as causas dessas ações eram relacionadas a pressões sociais, ao 

maior controle social exercido devido à transparência externa adotada devido à Lei de 

Acesso à Informação (BRASIL, 2011). Mas o que a princípio se deu por um fator legal, 

independente da instituição, pode ser revertido se o TCE-RJ ampliar ou facilitar ainda 

mais o acesso aos dados do Órgão1. Assim, se a instituição se colocar como 

protagonista nessa dimensão, ela não estaria passiva frente a pressões externas, pois 

seria ela quem iria colaborar para esse fenômeno. Isso poderia mudar a percepção dos 

servidores de que o momento mais sucedido da instituição se dá por fatores 

puramente externos ao TCE-RJ. Se ele se mantiver ativo nesse processo, poderia talvez 

até elevar o nível de otimismo dos servidores, este considerado por Youssef e Luthans 

(2012) como a característica de atribuir aos eventos positivos causas internas e aos 

negativos, causas externas. Algumas ações já começaram a ser tomadas, mas é 

importante ampliá-las e torná-las duradouras. 

 

  

                                              
1 Algumas mudanças no site do TCE-RJ já podem ser observadas, trazendo maior acesso para a 
população. 
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5. Conclusão 
  
 A presente pesquisa teve por objetivo fazer emergir narrativas sobre 

comportamentos de liderança considerados positivos para os participantes, 

pretendendo trazer ao final um mapa do núcleo positivo do TCE-RJ.  

 Por considerar, como os autores da Investigação Apreciativa, que a realidade é 

construída a partir daquilo em que colocamos o foco, estudamos e falamos, a busca de 

histórias de sucesso foi uma forma de tentar trazer ao grupo de participantes um outro 

olhar para enfrentar os desafios impostos desde 2017 ao TCE-RJ, ano de ruptura 

institucional, devido a ser o foco em investigações de corrupção e ao afastamento de 

seis dentre sete Conselheiros. Apesar desse momento também ter sido uma 

oportunidade, a moral interna estava muito abalada. Mas ainda assim, algo mantinha 

o grupo de funcionários firmes, tentando dar algumas respostas possíveis para a 

sociedade. Foi a partir da percepção dessa postura que busquei fazer o trabalho de 

campo para tentar entender o que matinha esse quadro de servidores ativos em seguir 

o propósito da instituição. 

 O foco nas entrevistas eram práticas de liderança, podendo ser gerentes ou 

não. Os relatos apontaram história de chefias, que eram consideradas por eles como 

sendo líderes, já que eram pessoas que realizaram ações inovadoras, para o contexto 

do TCE-RJ. Além disso, foram momentos valorizados a ponto de serem considerados 

como feitos bem sucedidos na instituição. 

A partir dessas narrativas foram identificados fatores relacionados à 

capacidade técnica e comportamental dos líderes, como também efetiva mudança na 

execução do trabalho. Emergiram também como valor importante fatores relativos ao 

comprometimento dos servidores e aos relacionamentos positivos.  

A partir da análise apresentada pode-se inferir que a hipótese de que seria 

possível reconhecer positividades no âmbito das ações de liderança foi confirmada. 

Apesar de a tendência inicial ter sido falar das frustrações com a instituição, e de haver 

um receio dos participantes de não terem nada de positivo para contar, à medida que 

a metodologia ia sendo empregada e as perguntas de abertura iam sendo feitas, as 

histórias positivas iam tomando corpo. Os próprios participantes por vezes se 
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espantavam com os eventos positivos narrados, e nesses casos, justificavam como 

sendo causado por algo externo à instituição.  

Há uma dificuldade de reconhecer os comportamentos positivos, mesmo 

quando não são institucionalizados, como parte da organização. Eles são considerados 

apenas como um fator pessoal, como se a soma desses fatores pessoais também não 

afetasse o TCE-RJ. Além disso, é deixado de lado o aspecto de que, por mais que tenha 

sido por empenho de uma pessoa que algumas ações tenham surgido, a instituição 

possibilitou sua execução, nem que seja simplesmente pelo fato de não proibi-la. 

Assim, aqueles que percebem essa abertura, ao invés de desistir vão lá e fazem além 

do esperado.  

A investigação apreciativa propõe justamente que contemos essas histórias e 

nos apoderemos delas enquanto força coletiva.  Isso é importante para que seja criado 

um clima de florescimento pessoal e institucional, reconhecendo as vitórias, 

compartilhando o que deu certo e o que é considerado um valor importante que deva 

ser mantido. 

Assim, o uso do olhar apreciativo promoveu uma explicitação das relações 

sociais que estavam apenas na dimensão tácita, permitindo a emergência de narrativas 

que mostraram um lado mais ativo da instituição, desmistificando uma inércia 

organizacional, particularmente aos componentes ligados aos comportamentos de 

liderança. Com isso foi possível trazer à tona estratégias válidas e apreciadas que 

podem contribuir para fazer emergir comportamentos positivos e éticos na 

organização.   

Diante disso, proponho como continuidade do trabalho que o ciclo 4-D seja 

aplicado em workshops coletivos com um número aberto de participantes aberto, pois 

isso possibilitará que o olhar apreciativo seja expandido pela instituição, levando a um 

reconhecimento mais global de suas forças e de suas vitórias. 
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Anexo 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
Título do Projeto: Positividade na prática de liderança: abordagem apreciativa numa 

instituição pública.  

Pesquisador Responsável: Ana Flávia Azevedo Moura 

Pesquisador Orientador: Prof. Emmanuel Paiva de Andrade, D.Sc.  

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 

Fluminense – UFF.  

Telefone para contato do Pesquisador: (21) 998160330. 

 
Nome do participante: __________________________________________________ 
Idade: _____________ anos.   
Entrou em exercício no TCE-RJ antes de 2012? (  ) sim    (  ) não 
 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 
“Positividade nas práticas de liderança: abordagem apreciativa numa instituição 
pública”, de responsabilidade da pesquisadora Ana Flávia Azevedo Moura, como 
requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Sistema de Gestão. 

Um dos aspectos da abordagem da investigação apreciativa é o foco nas 
positividades, ou seja, nas forças das organizações, por meio das forças das pessoas, 
em como elas respondem ao ambiente. Assim, reconhecer as conquistas do passado, 
irá levar para uma melhor projeção do futuro. Esse modelo de investigação é 
entendido enquanto processo narrativo, com foco na mudança e seu olhar busca o 
“como” algo foi realizado, ou seja, o processo. Habitualmente, as pesquisas são 
realizadas para alcançar soluções de problemas. Mas a abordagem aqui utilizada será 
realizada de forma diferente, será em busca do que deu certo, daquilo que foi 
marcante como mais empolgante e motivo de orgulho. 

Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo geral identificar 
comportamentos de liderança que marcaram os servidores como práticas por eles 
valorizadas, de modo a produzir reflexões que revelem estratégias válidas e factíveis 
que possam contribuir para práticas que favoreçam a emergência de comportamentos 
éticos e positivos praticados pelos funcionários. 

Para tanto, a pesquisa será realizada por meio de entrevistas, de participação 
voluntária, em local escolhido de comum acordo entre o entrevistado e a 
pesquisadora, mas de forma a manter a privacidade, podendo ser local presencial ou 
via internet. As entrevistas serão gravadas em áudio para facilitar posterior compilação 
dos dados, mas as falas não serão associadas aos participantes, a fim de manter o 
anonimato. Os riscos relacionados à pesquisa restringem-se aos sentimentos que 
possam ser produzidos durante a narração dos eventos. Porém, como o método não se 
coloca com rigidez e nem perguntas a serem seguidas de forma estruturada, não 
haverá pressão para que o participante aborde questões que não se sinta confortável, 
podendo, a qualquer momento do percurso da pesquisa, desistir da participação, 
bastando fazer uma solicitação à pesquisadora. 

Já como benefício, o participante terá a possibilidade de revisitar suas 
narrativas a partir de um foco apreciativo, fazendo emergir lembranças positivas para 
ele. Além disso, o participante irá contribuir para a discussão acadêmica acerca da 
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liderança sob a ótica das teorias positivas no âmbito do serviço público e possibilitar a 
construção de um mapa de forças e valores positivos da instituição. 

Os dados produzidos nas entrevistas serão guardados em mídia digital e 
identificados apenas como sujeito A, sujeito B, assim por diante, ou seja, as narrativas 
não serão associadas aos nomes, assim como preconiza Cooperrider, Whitney e 
Stavros (2008). Os material da pesquisa (gravações) ficará armazenados por 5 anos em 
arquivo digital de acesso restrito à pesquisadora e sob responsabilidade da mesma, e 
depois desse período os arquivos serão deletados. 

Informo que os participantes não serão remunerados em nenhuma etapa da 
pesquisa. 

Para sanar eventuais dúvidas acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e 
outros assuntos relacionados com a pesquisa ou com o tratamento individual, o 
participante poderá entrar em contato com a pesquisadora pelo telefone (21) 
998160330 e com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense 
pelo telefone (21) 2629-9189.  
Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham 
para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados 
de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação 
dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e 
busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados 
pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os 
interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. 
Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de 
dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética 
da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por 
email ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas: 

 Email: etica@vm.uff.br 

Tel/fax: (21) 26299189 

 

Obrigada pela sua participação. 

 

 
Eu, _____________________________________________, declaro ter sido informado 
e concordo em participar, de forma voluntária, do projeto de pesquisa acima descrito.  
 
Rio de Janeiro, _____ de ____________ de 2018. 
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Anexo 2 – Aprovação Comitê de Ética 
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Anexo 3 – Carta de Anuência TCE-RJ 
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Anexo 4 – Carta do TCE-RJ sobre aplicabilidade da pesquisa 
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Apêndice 1 - Pesquisa do referencial teórico de Comportamentos 
Positivos de Liderança na base SCOPUS 

 

Primeira etapa: foram feitas duas buscas de artigos na base de dados SCOPUS, 

em janeiro de 2018. Na primeira busca realizada, foram encontrados resultados, mas 

um dos resultados encontrados era referente a artigo de livro, que foi descartado, os 

outros dois foram considerados dentro do tema. Já na segunda pesquisa por artigos 

foram encontrados 103 resultados, sendo um resultado repetido da primeira busca, 

ficando com o total de 102 resultados. 

Frases de busca 
SCOPUS 
Quantidade de artigos encontrados 

1. Positive leadership + positive organizational 
scholarship 3 

2. Positive leadership+documents type 
(article)+source type (journals) 103 

Fonte: autoria própria. 

Após leitura dos resumos dos 102 artigos, apenas 29 foram considerados 

dentro do tema. Assim foram levados para segunda etapa da pesquisa bibliográfica 31 

artigos. 

 Segunda etapa: nessa etapa foi realizada uma busca na base SUCUPIRA para 

identificar, dentre os 31 artigos, quais estavam indexados ao sistema Qualis-

Periódicos. Dentre os 31 artigos analisados, apenas as revistas de 11 artigos tinham 

avaliação Qualis acima de B3. 

AUTORES ARTIGO SELECIONADO ANO PERIÓDICO QUALIS 

Alok, K 
Sāttvika Leadership: An Indian 
Model of Positive Leadership 

2015 
Journal of 
Business Ethics 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE 
EMPRESAS, CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS E TURISMO -  A1; 
ENGENHARIA III - A2; 
INTERDISCIPLINAR - A2; 
PSICOLOGIA - A2 

Wu, W.-L., Lee, 
Y.-C 

Empowering group leaders 
encourages knowledge sharing: 
integrating the social exchange 
theory and positive organizational 
behavior perspective 

2017 
Journal of 
Knowledge 
Management 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE 
EMPRESAS, CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS E TURISMO - A1; 
ENGENHARIAS III - A2 
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Kampa, J., Rigotti, 
T., Otto, K. 

Mechanisms linking authentic 
leadership to emotional 
exhaustion: The role of 
procedural justice and emotional 
demands in a moderated 
mediation approach 

2016 
Industrial 
Health 

SAÚDE COLETIVA - A2; 
ENFERMAGEM - B1 

Kiersch, C.E., 
Byrne, Z.S. 

Is Being Authentic Being Fair? 
Multilevel Examination of 
Authentic Leadership, Justice, and 
Employee Outcomes 

2015 

Journal of 
Leadership 
and 
Organizational 
Studies 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE 
EMPRESAS, CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS E TURISMO - A2 

Salmi, I., Perttula, 
J., Syväjärvi, A 

Positive leadership and 
experiences explaining workers’ 
well-being in knowledge-intensive 
organization 

2014 Polar Journal 
CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS - B2 

Wijewardena, N., 
Samaratunge, R., 
Härtel, C. 

Creating Better Employees 
through Positive Leadership 
Behavior in the Public Sector 

2014 

International 
Journal of 
Public 
Administration 

INTERDISCIPLINAR - B2; 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE 
EMPRESAS, CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS E TURISMO - A2 

Ilies, R., Curşeu, 
P.L., Dimotakis, 
N., Spitzmuller, 
M. 

Leaders' emotional 
expressiveness and their 
behavioural and relational 
authenticity: Effects on followers 

2013 

European 
Journal of 
Work and 
Organizational 
Psychology 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE 
EMPRESAS, CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS E TURISMO - A1 

Searle, T.P., 
Barbuto Jr., J.E.J 

A multilevel framework: 
Expanding and bridging micro and 
macro levels of positive behavior 
with leadership 

2013 

Journal of 
Leadership 
and 
Organizational 
Studies 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE 
EMPRESAS, CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS E TURISMO - A2 

Kelloway, E.K., 
Weigand, H., 
Mckee, M.C., 
Das, H 

Positive leadership and employee 
well-being 

2012 

Journal of 
Leadership 
and 
Organizational 
Studies,  

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE 
EMPRESAS, CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS E TURISMO - A2 

Youssef, C.M., 
Luthans, F. 

Positive global leadership 2012 
Journal of 
World 
Business 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE 
EMPRESAS, CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS E TURISMO - A1 

Hannah, S.T., 
Woolfolk, R.L., 
Lord, R.G. 

Leader self-structure: A 
framework for positive leadership 

2009 
Journal of 
Organizational 
Behavior 

PSICOLOGIA - A1; 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE 
EMPRESAS, CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS E TURISMO - A1 

TOTAL       11 

Fonte: autoria própria. 

Importante ressaltar, que foram mantidos artigos cuja classificação Qualis se 

deu em outra área de avaliação que não a de Engenharia III e Interdisciplinar, devido 

escassez de classificação Qualis nas revistas que publicam sobre o tema. 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84866171286&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84866171286&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84866171286&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84866171286&origin=resultslist

