
 
 

 

Denize Dutra - Gestão e Desenvolvimento | Tel.: (55) 21- 8114-5750 | denize@denizedutra.com.br 

IMPACTOS DOS VALORES PESSOAIS NO MODO DE TRABALHAR EM EQUIPE DOS 

PROFISSIONAIS DO TERCEIRO SETOR 
  
  

RESUMO 
  
Este artigo tem como objetivo responder ao seguinte problema de pesquisa: Em que medida 

os valores dos profissionais de projetos sociais contribuem para um modo específico de 

trabalhar em equipe? Em busca desta resposta realizei uma pesquisa bibliográfica e de 

campo, com entrevistas e  técnica de construção com fotografias. A análise dos dados foi 

feita sob um olhar fenomenológico-hermenêutico, baseada num referencial teórico que foi 

estruturado em dois eixos: a compreensão do indivíduo, e de suas relações com o grupo. O 

relatório foi desenvolvido com análise interparticipante, mostrando transcrições das partes 

mais relevantes das entrevistas e dos trabalhos gerados pelos grupos e dados da pesquisa 

bibliográfica. Conclui que, no caso da amostra pesquisada os valores pessoais influenciam o 

modo dos profissionais do Terceiro Setor trabalharem em equipe, e que estes são 

cooperativos e comprometidos com seus respectivos projetos. 
  
Palavras chaves: Valores – Trabalho em equipe – Terceiro setor – Técnica de construção 

com fotografias – Fenomenologia. 
   
1.  Introdução 
  
É inquestionável que a capacidade para trabalhar em equipe tornou-se uma competência 

crítica para o sucesso dos profissionais e das organizações. Também não existem mais 

dúvidas de que os valores pessoais influenciam a forma pela qual as pessoas agem, mas em 

que medida tais valores influenciam o modo como as pessoas atuam nas respectivas equipes 

em que trabalham? 
  
A maioria da literatura (ANSART (1978), CHANLAT (1996), KATZENBACK(1994), MOSCOVICI 

(1999), RAMOS (1989), RITTO (2005), TAMAYO (2005), VERGARA (2003)) a respeito destes 

dois temas, valores e trabalho em equipe,  aborda o assunto contextualizando-o nas 

organizações privadas, essencialmente determinadas pela lógica do mercado, e por isso, 

buscam e estimulam em seus profissionais valores que sejam compatíveis com a primazia do 

lucro Parecem ser escassos os estudos que falem especificamente dos valores de 

profissionais do Terceiro Setor e da forma como  atuam. A lógica dominante de tal Setor, 

pelo menos teoricamente, não deveria ser a mesma das organizações privadas, já que o 

propósito destas organizações não é gerar lucro, e sim, bem-estar social por meio de 

projetos  em  diferentes vertentes. 
  
O acentuado crescimento do Terceiro Setor tem levado alguns estudiosos a analisarem em 

que medida as teorias e práticas de gestão oriundas das organizações privadas e, até 

mesmo, das públicas são adequadas para o Terceiro Setor, já que este tem características 

muito distintas dos outros dois setores embora a eles  muito se assemelhe, uma vez que 

todas as organizações são constituídas por pessoas, com toda a complexidade a elas 

inerentes.  
  
Falar desta complexidade implica considerar todas as dimensões (biológica, intelectual, 

emocional, afetiva, social, espiritual) do ser humano, numa perspectiva holística; sua relação 

de recíproca influência com o ambiente; seus valores, crenças, ideologia e a 

interdisciplinaridade de enfoques que podem explicar os diversos fenômenos humanos 

(MORIN, 2004). 
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É comum perceber nas pessoas que atuam no Terceiro Setor, um discurso permeado de 

valores sociais, expressos no desejo de servir, de ser útil à sociedade, de fazer alguma 

diferença, de contribuir para tornar a sociedade mais justa, enfim, um forte sentimento de 

solidariedade, de justiça, e outros que caracterizam pessoas consideradas “politicamente 

corretas”. Imagina-se que tais pessoas seriam mais propensas a uma atitude mais 

cooperativa, conciliadora e facilitadora do trabalho em equipe, ou seja, mais propensas a 

gerarem maior sinergia. Será assim? 
  
Estas e outras reflexões e questionamentos instigaram esta pesquisa, cujo objetivo final foi 

responder ao seguinte problema: Em que medida os valores dos profissionais de projetos 

sociais contribuem para um modo específico de trabalhar em equipe? 
 
2. Metodologia 

  
O universo desta pesquisa foram as Organizações Não- Governamentais (ONGs) do Rio de 

Janeiro, sendo que a amostra foi constituída de três ONGs, escolhidas por  atuarem em 

diferentes áreas (cultura, inclusão digital, projetos sociais diversificados),  por terem em 

comum o objetivo da inclusão social e da formação da cidadania, além de serem 

reconhecidas pela sociedade local, do Brasil e do exterior, com projetos bem sucedidos e, por 

isso, gozam de credibilidade. Outro aspecto que contribuiu para a escolha da amostra foi o 

fato de saber que os três projetos contavam com a participação de profissionais bem 

diversificados, em termos de formação acadêmica e experiência.  
  
A primeira ONG pesquisada foi o Comitê para Democratização da Informática (CDI), uma 

organização não-governamental, sem fins lucrativos que, desde 1995, desenvolve o trabalho 

pioneiro de promover a inclusão social, utilizando a tecnologia da informação como um 

instrumento para a construção e o exercício da cidadania. Por meio de suas Escolas de 

Informática e Cidadania, o CDI implementa programas educacionais no Brasil e no exterior, 

com o objetivo de mobilizar os segmentos excluídos da sociedade para a transformação de 

sua realidade. Além de atuar em comunidades de baixa renda, a organização desenvolve 

projetos voltados para públicos específicos, como portadores de necessidades especiais 

(deficiência visual, distúrbios psiquiátricos, etc.), jovens em situação de rua, populações 

carcerárias, aldeias indígenas, entre outros.  

  
A segunda ONG é conhecida como Grupo Cultural Afro Reggae, GCAR, surgiu em janeiro de 

1993, inicialmente em torno do jornal Afro Reggae Notícias - um veículo de informação que 

visava à valorização e à divulgação da cultura negra, voltado, sobretudo, para jovens 

apreciadores de ritmos como reggae, soul, hip-hop, etc. Atualmente, o GCAR desenvolve 

diversos programas e projetos em quatro diferentes comunidades. Em Vigário Geral, o 

Programa Social envolve, além de diversas oficinas - música, capoeira, teatro, hip hop e 

dança, o Criança Legal, que é um programa de apoio às crianças que estão em idade pré-

escolar, no qual, durante dois anos elas participam de atividades de socialização e 

alfabetização, com a garantia de matrícula em escolas da rede pública municipal. Os pais 

também freqüentam reuniões semanais, nas quais são discutidos temas como: violência 

doméstica e cuidados com higiene pessoal. Além disto, eles recebem cestas básicas de 

alimentação, o que tem gerado uma melhora geral nas condições de vida de cada família que 

integra o programa.  

 
A terceira ONG é o RIOVOLUNTÁRIO, que desde a sua fundação em 1997, busca mobilizar e 

engajar os cidadãos em ações voluntárias organizadas, sérias e comprometidas, aproximando 

voluntários e instituições em torno de interesses comuns, e transformando necessidades 

sociais em oportunidades de participação solidária. Sua atuação baseia-se em dois eixos 

principais:  na coordenação do voluntariado e no programa brasileirinho, envolvendo projetos 

na área de educação, saúde, esporte, artes, qualificação profissional e outros. 
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2.1. Seleção dos sujeitos  

 
Por acessibilidade foram selecionadas 30 pessoas, sendo em média 10 profissionais de cada 

uma das três ONGs. Este número foi considerado suficiente para a coleta de dados.  
  
A busca de dados foi realizada com cada Diretor (três) e com os três profissionais 

responsáveis pelas coordenações de projetos e contratações de duas das ONG’s 

pesquisadas.  Os demais sujeitos da pesquisa, 24 pessoas, foram profissionais de nível 

técnico, com formações acadêmicas diversificadas, que atuam em diferentes funções nos 

projetos sociais, sendo 8 voluntários. 
  
2.2. Coleta de Dados    

  
O trabalho de campo foi realizado no período de janeiro e fevereiro de 2006, por meio de 

duas técnicas: entrevistas  e técnica de construção com fotografias. 
  
As entrevistas foram semi-estruturadas e feitas com os diretores e coordenadores 

responsáveis pela contratação dos profissionais, para os respectivos projetos, que cada ONG 

desenvolve. As entrevistas tiveram uma duração de aproximadamente duas horas e 

permitiram uma maior interação com o sujeito, para obtenção de informações acerca do que 

eles pensam, sabem, crêem, sentem, desejam, enfim, sobre seu mundo interno. As 

entrevistas foram gravadas com a autorização prévia do entrevistado, e utilizadas como 

recurso de análise. 
  
Tendo em vista a característica metodológica da pesquisa, optei pela análise interparticipante 

(VERGARA, 2005 p.88), mostrando transcrições das partes mais relevantes para minha 

análise, das entrevistas e dos trabalhos gerados pelos grupos,  mesclando com meus 

comentários inspirados pelo olhar hermenêutico de todo o processo e o referencial teórico 

utilizado. 
  
Quanto à técnica de construção com fotografias, foi aplicada em um workshop, especialmente 

preparado para este fim. Ele foi filmado para não perder a fala e nem a dinâmica da 

interação dos indivíduos durante a atividade, e teve como objetivo  levantar os aspectos 

ideológicos de cada profissional envolvido na pesquisa, bem como de suas percepções sobre 

como trabalham em equipe nos respectivos projetos dos quais fazem parte. As pessoas 

foram convidadas por suas respectivas coordenações para uma reunião e foram solicitadas a 

levarem diversas fotos sobre seu trabalho, sobre as equipe em que atuam e sobre os 

respectivos projetos em que estejam ou já estiveram envolvidas. A opção de utilizar a técnica 

de construção com fotografias numa atividade grupal, e não individualmente, deve-se ao fato 

de que, por meio do workshop, além de colher os dados mencionados, foi possível, também, 

observar como as pessoas atuam em trabalho de equipe (interação, comunicação, processo 

decisório individual e por consenso, liderança, cooperação versus competição, empatia e 

inter-relacionamento), considerando que este foi o tema central da pesquisa.  
  
Cada workshop teve uma duração de, aproximadamente, 1h30min e as pessoas foram 

estimuladas a construírem painéis com as fotos trazidas por elas próprias, organizadas de 

forma a responderem algumas questões-chaves que foram propostas ao grupo. Os trabalhos 

produzidos pelos grupos durante o workshop, além de filmados, foram fotografados com 

autorização prévia.  
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Vergara (2005, p.229) ratifica a escolha desta técnica, quando explica que “as técnicas de 

construção envolvem, em geral, a utilização de fotografias ou figuras para provocar a 

imaginação dos participantes, de modo que eles as interpretem, desencadeando, por 

conseguinte, uma narrativa relacionada ao tema da pesquisa”. Inspiradas no Thematic 

Apperception Test (TAT), cujo “emprego está relacionado à crença de que a construção de 

histórias baseadas em um estímulo ambíguo leva o sujeito a organizar os dados dos quais 

dispõe em torno de suas próprias experiências, suas aspirações, suas necessidades. Acredita-

se, assim, que as histórias poderão refletir impulsos, conflitos e atitudes inconscientes do 

indivíduo” (KASSARJIAN, citado por VERGARA,2005, p. 229). 
  
2.3. Tratamento dos Dados 

  
Os dados levantados foram tratados sob um olhar fenomenológico-hermenêutico, por 

estarmos tratando do modo como as pessoas trabalham em equipe, e este ser um fenômeno 

do cotidiano destes profissionais, permitindo explorar situações, valores e práticas baseadas 

na visão de mundo dos sujeitos pesquisados. 
  

A fenomenologia se apropria do conhecimento por meio do círculo de compreensão-

interpretação-nova compreensão (VERGARA, 2004), o que revela ser essa abordagem 

inacabada, não estimulando a busca de uma verdade definitiva. A atitude fenomenológica 

não nega o mundo; apenas não se preocupa com que ele seja real ou não.  
  
Para tratar adequadamente todos os dados coletados de acordo com a perspectiva 

fenomenológica, foi necessário escolher um método que não só apreendesse a mensagem 

transmitida, como também explorasse o seu sentido. Assim sendo, utilizei a análise do 

discurso, por considerar tanto o emissor, quanto o destinatário da mensagem, bem como o 

contexto no qual o discurso está inserido (VERGARA: 2005). Analisar o discurso implicou  

identificar a voz, a fala, a mensagem, o alocutor para se compreender o discurso 

propriamente dito e relacioná-lo as fotos escolhidas pelos participantes, no caso dos 

workshops. 
  
3. A Complexidade do Indivíduo:A formação do Sujeito, valores, escolhas e ações 

  
A fundamentação teórica deste estudo foi a teoria da Complexidade por entender que é “na 

Complexidade o todo é muito mais do que a soma de suas partes, pois no todo surgem novas 

propriedades e comportamentos que, apesar de resultantes de cada uma das partes, não 

estão nestas, uma vez que emergem da interação forte do coletivo”. (CARVALHO apud 

RITTO,2005,p.XIV). 
  
Para entender a complexidade do indivíduo é necessário admitir que “o planeta Terra volta a 

ser percebido como um organismo vivo e de que a sociedade mais adequada é a orgânica, 

apoiada nos modelos auto-organizadores das ciências da vida; deste modo, as ciências 

biológicas passam a ser mais apropriadas para o entendimento desta sociedade”. 

(RODRIGUEZ, apud RITTO, 2005, p.310) 
  
Ritto ratifica Capra (2002) e Morin (2004), ícones da teoria da complexidade, quando 

defende que a transformação permanente é inerente à vida e à essência dos sistemas 

naturais, e que tais sistemas auto-organizados “são padrões cambiantes de energia dinâmica, 

em permanente diálogo criativo com o meio que os cerca, retirando material, experiência, 

informação desse meio ambiente”. 
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Para  Edgar Morin,  a noção de Sujeito está relacionada a um conjunto de idéias, dentre as 

quais, autonomia e auto-organização que são inseparáveis, e estão implícitas no conceito de 

indivíduo que,  para ele, “é produto de um ciclo de reprodução, mas este produto é, ele 

próprio, reprodutor em seu ciclo, (...).Assim também, quando se considera, o fenômeno 

social, são as interações entre os indivíduos que produzem a sociedade, com sua cultura, 

suas normas, e esta retroage sobre os indivíduos humanos e os produz enquanto indivíduos 

sociais dotados de uma cultura.” (MORIN, 2004, p.118) 
  
O conceito de Morin é o ponto de partida para a compreensão do problema da pesquisa, na 

medida em que Morin, uma das principais referências da Teoria da Complexidade, quando se 

refere à autonomia, não fala de uma liberdade absoluta, mas de uma autonomia que 

depende do meio ambiente (biológico, cultural e social) que impacta, de alguma forma, a 

vida das pessoas e até o modo como trabalham em equipe.  
  

Para chegar à noção de sujeito, é preciso considerar que toda a dimensão biológica necessita 

de uma dimensão cognitiva, que é individual, porque “é o ato pelo qual o sujeito se constitui 

posicionando-se no centro de seu mundo para lidar com ele, considerá-lo, realizar nele todos 

os atos de preservação, proteção, defesa, etc.” (MORIN, 2004, p.120).  
  
Neste sentido, o primeiro movimento do sujeito seria o egocentrismo, ou seja, se colocar no 

centro do mundo. “O EU é o ato de ocupação do espaço que se torna o centro do mundo”. A 

identidade do sujeito comporta um princípio de distinção, de diferenciação e de reunificação. 

(MORIN, 2004, p.120).  
  
Há um segundo princípio de identidade, o da permanência da auto-referência, isto é, apesar 

das transformações e por meio delas, o EU pode continuar o mesmo, a despeito de suas 

modificações (mudança de caráter, de humor, transformações físicas devidas à idade), já que 

o indivíduo modifica-se somaticamente do nascimento até a morte, mas o sujeito continua o 

mesmo (MORIN, 2004, p.121).  
  
Este outro aspecto parece útil para tentar explicar o limite da influência do grupo sobre o 

indivíduo, pois mesmo assumindo uma identidade grupal, aceitando decisões por consenso, 

cedendo em alguns pontos de vista, cooperando com terceiros, não necessariamente o 

indivíduo perde a noção de que é sujeito.  
  
Este aspecto da permanência e da auto-referência também pode ser uma das explicações 

para a percepção da entrevistada C, quando diz: 

 
Eu acho que não é porque o 3o setor não é lucrativo, que não exista competitividade acirrada, 

em termos de posições, em termos de idéias, em termos de ideais, mas a grande diferença 

do 2 o para o 3o setor, que eu vejo nesse sentido, é que, no 2o setor, não é tanto por ideais, 

mas por posição e gratificações, e promoções, é que há competição. No 3o setor, também 

tem a competição, algumas vezes positiva, como no caso de ideais e por uma causa, mas 

também, muitas vezes, no âmbito profissional, dentro da Organização mesmo, tem aí uma 

certa briga, entre aspas, por status.  

 
A citação mostra que existem alguns aspectos, que fazem parte da natureza humana, 

independentemente do contexto em que a pessoa esteja e se esta característica de 

competitividade for muito desenvolvida nesta pessoa, ela poderá se manifestar mesmo num 

ambiente onde isto não seja valorizado. 
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Morin fala de um terceiro e um quarto princípios que não podem ser tratados separadamente, 

pois apesar de antagônicos, são complementares: a exclusão e a inclusão. O princípio da 

exclusão refere-se ao fato de que o EU é único e ninguém pode dizê-lo em meu lugar. Já o dá 

inclusão refere-se ao NÓS, isto é, “eu posso incluir o meu EU em um NÓS, posso introduzir, 

em minha subjetividade e minhas finalidades, os meus parentes, minha família, minha 

pátria...” (MORIN, 2004,p.122).  
  
Este princípio supõe a possibilidade de comunicação entre os sujeitos de uma mesma 

espécie, de uma mesma cultura, de uma mesma sociedade, fato que tem significativa 

importância para o trabalho em equipe, já que não há equipe sem comunicação e sem este 

sentido de NÓS. Sabemos que trabalhar em equipe exigirá, em alguns momentos, ceder 

posições, o que significa que não ser necessária a alienação do próprio EU. 
  
Existem duas idéias que estão diretamente relacionadas à noção de Sujeito, para Morin: a 

afetividade e a liberdade. A afetividade é o que permite os vínculos, e pode ser expressa de 

diversas formas, nas nossas atitudes com as pessoas. É um fator fundamental no trabalho 

em equipe, pois sem este vínculo afetivo entre as pessoas, o sentimento de coesão fica 

comprometido e, conseqüentemente, seu funcionamento e seus resultados, sejam eles de 

qualquer natureza, econômica ou social. 
  
Num depoimento muito emocionado a entrevistada B, conta sobre as crianças que participam 

de um determinado projeto que ela coordena: 

 
Eu não esperava e elas vinham direto para o meu colo, e você olha aquele ser em 

construção,  assustados, sem estima, sem perspectivas, sem valores, criados na violência, 

chorando e te chamando de Mãe Loura, Tia , minha amiga. Sou mãe aqui, sou tia, eles 

precisam dessa ligação, parentes, ser meu parente, alguma coisa minha, são carentes disso, 

precisam de família, o 1o núcleo social.  
  
Pela análise dos dados coletados na pesquisa ficou evidente para mim, que apesar da 

capacidade de expressão emocional ser reunida em padrões comportamentais inatos, o 

significado psicológico que passa a ser associado a estas expressões é adquirido 

gradualmente e depende essencialmente do contexto onde o indivíduo se desenvolve. 
  
Já a liberdade “supõe, ao mesmo tempo, a capacidade cerebral ou intelectual de conceber e 

fazer escolhas, e a possibilidade de operar essas escolhas dentro do exterior”, ou seja, “o 

sujeito pode, eventualmente, dispor de liberdade e exercer liberdades” (MORIN, 2004,p.126). 
Isto me chama  atenção para o fato de que, mesmo dispondo de liberdade, podemos não 

exercê-la, o que se tratando de trabalho em equipe dentro de organizações, pode ocorrer 

com muita freqüência, dependendo do maior ou menor grau de maturidade e assertividade 

do sujeito e, até mesmo, da cultura organizacional vigente. 
  

O entrevistado D, um jovem executivo muito bem sucedido em sua carreira, falando do por 

quê decidiu ir trabalhar no Terceiro Setor  e fundar uma ONG, mostra claramente que a 

escolha existe, mas realmente depende do próprio sujeito exercê-la ou não: 
 

... eu comecei a refletir mais sobre a vida. Como eu me via daqui a 10 anos? ... .eu me via, 

em 10 anos, mais rico, mas não mais feliz ou satisfeito, realizado. E, justamente comecei a 

identificar que o que sempre me trouxe esse sentimento de realização, de satisfação pessoal, 

estava vinculado ao desenvolvimento social, ao trabalho como voluntário. Então, foi aí que 

comecei a fazer certa reflexão: - É isso que eu quero para minha vida? É esse caminho que 

eu quero percorrer  ou eu quero fazer alguma coisa diferente? Então percebi e cheguei à 

conclusão, mais ou menos rápida, que eu tinha que investir num novo caminho. Mas qual? E 

como? E o quê? E foi no final do ano, que numa noite, eu tive um sonho e, nesse sonho...  
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Mas o fato que foi essa experiência que apontou uma direção, mostrou um caminho. E esse 

caminho pra mim, ficou muito claro... Eu lembro também que uma imagem apareceu que me 

motivou: - eu me via assim com 70 ou 80 anos, numa cadeira de balanço, pensando assim: - 

Será que eu deveria ter feito alguma coisa para ter transformado aquele sonho em realidade?  

  

Quanto à relação sujeito-liberdade, cabe refletir sobre as idéias de Sen (2000), que, apesar 

de não se referir a um Sujeito, mas sim, à Identidade, acredita que esta é resultado de um 

processo de formação ao longo da vida, influenciada por condicionamentos impostos pela 

sociedade, por meio da família e diversos grupos sociais. O autor relaciona a realização do 

indivíduo na sociedade à sua liberdade de escolha, e diz que tal liberdade depende da 

igualdade de oportunidades e do acesso ao conhecimento.  

  

Sen (2000) defende que as liberdades instrumentais (política, facilidades econômicas, 

oportunidades sociais, garantias de transparência e segurança protetora) ligam-se, umas às 

outras, e contribuem para o aumento da liberdade substantiva.  
  
Morin (2004, p.127) quando se refere à incerteza como o quinto princípio da construção do 

sujeito, esclarece que esta incerteza diz respeito à dúvida de - “até que ponto Eu faço um 

discurso pessoal e autônomo, ou sob a aparência, que acredito ser pessoal e autônoma, não 

faço mais do que repetir idéias impressas em mim?”. Este princípio nos reporta a Guerreiro 

Ramos (1989), quando distingue entre o comportar e o agir: - Comportamento é  forma de 

conduta que se baseia na racionalidade funcional ou na estimativa utilitária das 

conseqüências – conveniência – desprovido de conteúdo ético, e a ação é própria de um 

agente que delibera, que está consciente de suas finalidades intrínsecas e de uma ética de 

conduta.  
  
Para o autor, a sociedade moderna se define como um precário contrato entre indivíduos, 

que maximizam a utilidade, na busca da felicidade pessoal, entendida como uma busca de 

satisfação de uma interminável sucessão de desejos.  

 
O mundo social competitivo se torna estranho ao homem, que tenta superar sua alienação, 

seja anulando-se através da passiva conformidade a papéis ou se recolhendo dentro de si 

mesmo. 
  
Segundo ele, os seres humanos não agem; apenas comportam-se. O mundo vai se 

desdobrando de acordo com um esboço já estabelecido, em que o puro cálculo das 

conseqüências substitui o senso comum do ser humano. 
 
A síndrome comportamentalista constitui o credo não anunciado das organizações que 

funcionam em uma sociedade centrada no mercado.  
 
Os indivíduos interiorizam seus padrões cognitivos, sem perceber, e eles passam a ser 

naturais, ou seja,  a síndrome comportamentalista é uma disposição socialmente 

condicionada – as pessoas confundem as regras e normas de operações peculiares a 

sistemas sociais episódicos com regras e normas de sua conduta como um todo – ofuscando 

seu senso pessoal. (RAMOS, 1989). 
  
Nesse aspecto, este estudo permitiu observar que, pelo menos no caso da população 

pesquisada, em particular no grupo de voluntários, existe uma forte tendência ao AGIR, na 

concepção de Guerreiro Ramos, e comprometimento com o discurso de suas organizações, 

na medida em que tal discurso reflete o próprio  conjunto de crenças e valores dos 

indivíduos. Isso nem sempre ocorre nas organizações privadas, onde algumas pessoas se 

submetem aos valores e regras da empresa, pelo poder econômico ou outro tipo de 

conveniência. 
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O depoimento de um participante do grupo de voluntários ilustra bem o que foi relatado aqui: 

Não basta ficar só criticando, porque eu sei das dificuldades da minha sociedade, então eu 

tenho que fazer alguma coisa pra ajudar. 
  
Na noção de sujeito de Morin, dentre outros paradoxos já comentados, vale agora ressaltar a 

idéia de TUDO-NADA, também implícita na noção de Sujeito: ora sou tudo, ora, em face da 

consciência da própria morte, sou nada! Neste aspecto, é preciso reconhecer que o “Sujeito 

não é apenas ator, mas autor, capaz de cognição/escolha/decisão. A sociedade não está 

entregue somente a determinismos materiais, ela é um mecanismo de confronto/cooperação 

entre indivíduos sujeitos, entre os “Nós” e os “EU”.” (MORIN, 2004, p.127).  
  
Se pensarmos nas equipes de organizações do mercado, em que a competição é exacerbada, 

prepondera o EU sobre o NÓS e o confronto sobre a cooperação, mas nas organizações do 

terceiro setor, o que percebi, com base nas entrevistas, é que isto até ocorre, mas em escala 

muito menor, ou seja, no terceiro setor parece que o NÓS prepondera sobre o EU. Talvez isso 

ocorra, devido aos valores messiânicos e cooperativos, que são muito fortes nas pessoas que 

atuam nesta área. Uma participante de um dos workshops ratifica isto quando diz: Você é 

uma partezinha da engrenagem. É lógico que você não realizaria o trabalho, o negócio iria 

começar a desandar.  
  
Na mesma linha de pensamento, Castells  afirma que “Sujeitos são o ator social coletivo pelo 

qual os indivíduos atingem o significado holístico em sua experiência”(CASTELLS, 2001,p.26), 

conforme ratifica o entrevistado E: 

 
...são valores que, por exemplo, se a pessoa chega aqui com uma mentalidade 

assistencialista, ela não passa da primeira fase, fica:- “Ah, nós temos de ajudar os pobres a 

conviverem com a pobreza de uma forma mais digna”. Isto não é a nossa praia. O nosso 

objetivo é emancipar esse cara, de forma que ele um sujeito direito, um cara que entenda 

que ele é um ator, e não um pólo passivo na relação. 
  
A complexidade do sujeito não decorre apenas de sua pluralidade e diversidade, mas, em 

grande parte, de seus valores. A maioria dos autores concorda que os valores orientam e 

guiam a vida das pessoas, mesmo quando não podem ser observados diretamente. Nos anos 

70, Rokeach, um estudioso do assunto, concluiu, em suas pesquisas, que “o conhecimento 

dos valores de uma pessoa nos deveria permitir predizer como ela se comportará em 

situações experimentais e em situações da vida real”.(TAMAYO, 2005, p.8).  
  
Num dos workshops, propus a seguinte questão para o grupo de voluntários responder 

utilizando as fotos que estavam disponíveis: Quais são os aspectos mais importantes, que 

norteiam as escolhas, decisões e atitudes deste grupo em relação ao trabalho no RIO 

VOLUNTÁRIO? O resultado foi o seguinte: 

 
Acho que um dos primeiros pontos levantados pelo grupo foi o tempo livre, a ociosidade, o 

tempo que a pessoa tinha que poderia ter feito alguma pelo social, alguma coisa voluntária. 

Então, a gente representou com uma mulher lendo jornal na praia. A gente falou também, da 

conformidade, da indignação, de ao mesmo tempo ver tanta gente precisando de tanta coisa, 

e a gente com tempo disponível querendo doar isso e, ao mesmo tempo, meio perdido, sem 

saber o que fazer. Aí pensando em alguma coisa voluntária, mas tocada com 

responsabilidade, pensando na solidariedade também, no lado social, no lado de ajudar 

alguém, onde a gente pudesse aprender alguma coisa tanto pro nosso crescimento 

profissional quanto pessoal, ou seja, a gente ajudando alguém, alguma instituição, fazendo 

trabalho voluntário, a gente estaria também tendo experiências profissionais que poderiam 

ajudar a gente. Isso gerando uma troca muito grande, uma interação, gerando uma 

satisfação pessoal pro grupo. 
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Como os valores são diferentes de uma pessoa para outra, Schwartz desenvolveu, a partir de 

pesquisas, uma teoria de valores em que identificou as principais características dos valores: 

“valores são um constructo motivacional; transcendem situações específicas; guiam a 

seleção e avaliação de ações, políticas, pessoas e eventos; são ordenados pela importância 

relativa aos demais” (apud TAMAYO, 2005, p.22). Para ele, os valores estão relacionados a 

aspectos motivacionais, conforme também vimos  na citação de Oliveira, dos quais Schwartz  

ressalta três como sendo de caráter universal, pois estão relacionados à existência humana, 

independente, de quem seja o indivíduo ou sua cultura, são eles: - “as necessidades dos 

indivíduos como organismos biológicos, os requisitos de ação social coordenada e as 

necessidades de sobrevivência e bem-estar dos grupos. Os indivíduos não podem lidar com 

estes requisitos da existência humana de forma bem sucedida sozinhos” (apud TAMAYO, 

2005, p.24).  
  
O terceiro grupo pesquisado levantou os seguintes pontos para responder a questão sobre os 

aspectos que norteiam suas escolhas, decisões e atitudes no trabalho: 

 
Quando se fala da escolha e das atitudes, acho que pra quem é mais antigo e da galera que 

é  daqui da própria comunidade, é que se a gente parar pra perceber há alguns anos atrás  a 

gente não tinha nenhum trabalho focado que desse alguma oportunidade diferente pras 

crianças e pros jovens dentro da comunidade. Então, alguém acreditou no nosso trabalho, 

alguém acreditou em nós, alguém dentro da comunidade de Vigário Geral, acreditou que 

alguma coisa ia dar certo. O que faltava aqui era a chamada oportunidade das crianças e dos 

jovens estarem fazendo alguma coisa. 
  
Assumir a ideologia da organização em que se está inserido, não significa desistir de seus 

próprios valores, mas sim de atingir uma convergência sadia entre estes valores pessoais e 

os da organização, como comenta o entrevistado D:  

 
O que a gente busca, em geral, e aí vale para todos, é o „compartilhamento‟, que essa 

pessoa compartilhe um certo conjunto de valores, e compartilhe a missão do CDI, como uma 

missão importante, tenha uma compreensão da missão do CDI como importante na 

transformação da sociedade:a Inclusão digital não é um fim por si mesmo, mas a gente 

busca a inclusão social, e tem a ver com outros valores, que são valores de respeitar o 

conhecimento adquirido das outras pessoas, mesmo que não tenham formação, respeitar o 

conhecimento adquirido, respeitar a autonomia, ter essa busca da „autonomização‟, da 

emancipação dos nossos beneficiários. 
  
Certamente, esta possibilidade de convergência facilitará o comprometimento, e fará com 

que não haja necessidade de controle sobre essa pessoa.  
  

3.2 O indivíduo no grupo e o trabalho em equipe 
  

Conforme alerta Chanlat (1996, p.30) “a constituição de todo o Ser Humano como Sujeito 

passa por esta relação poliforme com o outro”. É por meio do outro que o Sujeito “se 

constitui, se reconhece, sente prazer e sofrimentos, satisfaz ou não seus desejos e suas 

pulsões’.  
  
Seguindo ainda uma perspectiva psicanalítica, Bion (1970 p. 46) afirma que a vida psíquica 

exerce um papel fundamental no comportamento humano individual e coletivo, e o ser 

humano se reúne em grupo para obter segurança de um indivíduo de quem depende. Seus 

estudos trouxeram efetivas contribuições para a compreensão do funcionamento dos grupos.  
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Ele refere-se a alguns princípios como: um propósito comum; um reconhecimento comum 

dos seus próprios limites e funções; a flexibilidade, isto é, a capacidade de absorver ou 

perder membros, sem perder a identidade grupal; a liberdade e a valorização individual de 

cada membro por sua contribuição; capacidade de lidar com os descontentamentos; e o 

tamanho de pelo menos três membros, pois com dois a relação torna-se pessoal.  
  
Por perceber que nem sempre a dinâmica dos grupos atende ao padrão proposto, na mesma 

obra, Bion (1970) refere-se a dois tipos de grupos: um que ele denomina primitivo, cuja 

finalidade é apenas satisfazer a necessidade de dependência; e o outro chamado grupo 

refinado, onde seus membros buscam a realização de um objetivo. No primeiro, o foco é 

numa determinada pessoa (de quem  há dependência), não se ouvem os outros membros, 

não há desenvolvimento e aprendizado, as pessoas fogem das experiências emocionais. Isso, 

na verdade, pude perceber nas entrevistas e depoimentos, nos quais em algumas situações 

dos projetos pesquisados, muitas vezes, as pessoas participam como voluntárias, porque 

necessitam desse sentimento de “fazer parte”, mas por uma série de fatores, ainda não estão 

preparadas para um grupo refinado, pois, neste  segundo tipo de grupo, refinado, há espaço 

para trabalhar as emoções de seus  integrantes, para aprender com as experiências; existe 

cooperação e foco na tarefa a ser realizada por todos. 
  
Na análise dos dados coletados, especialmente quando os grupos referiam-se à sua própria 

evolução observei que, de alguma forma, essas equipes passam por um estágio de grupo 

primitivo até se tornarem grupos refinados ou equipes no sentido em que estou tratando no 

contexto deste estudo.  
  
Bion aprofunda-se mais nos grupos refinados, que ele também chama de grupo de trabalho, 

onde a “cooperação é voluntária e depende, em certo grau, da habilidade refinada do 

indivíduo”(1970, p. 131). Evidencia também o papel da comunicação na manutenção desse 

“espírito de grupo”. 

 
Chanlat ratifica o papel da comunicação no processo grupal, quando afirma que “toda  

interação, qualquer que seja, supõe por definição um modo de comunicação, isto é, um 

conjunto de disposições verbais, que se encarregam de exprimir, traduzir, registrar, em uma 

palavra, de dizer o que uns querem comunicar aos outros durante uma relação”(1996, p.37). 

Watzlawick (apud Maldonado, 2004, p:31) concorda com essa importância e afirma que a 

comunicação é um “fenômeno que compreende os sujeitos e determina a sua essência... 

cada comportamento implica uma comunicação e, portanto, é impossível não se comunicar”. 

Neste sentido, todo gesto, até o mais casual, é um gesto comunicativo.  
  
Somos seres sociais por natureza, mas o fato de estarmos juntos, em bando ou em grupo, 

não significa que sejamos equipe. Segundo Vergara (1999, p.149), para que um grupo “se 

torne uma equipe é preciso que haja um elemento de identidade, elemento de natureza 

simbólica, que una as pessoas, estando elas fisicamente próximas, ou não”. 
  
Sobre este elemento de natureza simbólica, Chanlat (1996) diz que o indivíduo e a sociedade 

produziram uma representação do mundo que lhe confere significação. Para ele, a 

imaginação simbólica busca representar para si, antes de tudo, o ausente. Foi feita a 

pergunta a todos os entrevistados sobre o que eles entendiam por equipe, e uma das 

respostas aqui relatadas ratificam o conceito de Vergara (1999) sobre equipe e esse 

elemento de natureza simbólica citado por Chanlat (1996):  

 
Eu vejo saberes, competências se organizando, se equilibrando para avançar, com um plano 

de trabalho para obter resultados. Eu vejo equipe como uma união de competências, de 

diferenças, buscando um ponto. 
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Katzenbach e Smith (1994) demonstram que “as equipes superam a performance de pessoas 

que atuam sozinhas ou em meio a grupamentos organizacionais maiores, especialmente 

quando a performance exigida inclui múltiplas habilidades, capacidade de julgamento e 

experiências diversas”. Para eles “a equipe é sempre um resultado do enfrentamento de um 

grande desafio de performance”.(1994, p. 3), como demonstra a fala de um dos gestores: 

 
Equipe para mim é um grupo de pessoas, uma coisa assim meio mágica, que tem uma 

atividade comum a ser realizada, um objetivo comum que vai ter que trabalhar junto para 

realiza e para finalizar esse desafio proposto, basicamente isso. E aí tem algumas 

características: complementaridade para realizar a atividade, exercitar a tolerância e a 

paciência, ouvir o outro, para que juntos cheguem ao final do programa.   
  
Assim como Vergara (1999), Katzenbach e Smith (1994, p.9) diferenciam grupo de equipe, e 

acreditam que “grupos se tornam equipes por meio de uma ação disciplinada. Eles 

expressam um propósito comum, concordam com as metas de performance, definem uma 

abordagem comum de trabalho, desenvolvem altos níveis de conhecimentos complementares 

e permanecem mutuamente responsáveis pelos resultados” . 
  
Os autores chamam essas verdadeiras equipes de “equipes reais” para diferenciá-las dos 

grupos. Ao descreverem, detalhadamente, cada um dos requisitos de uma equipe real, os 

autores ressaltam o aspecto de que,“o significado do trabalho e do esforço realizado vai se 

tornando mais profundo, até que a performance da equipe se transforme na sua própria 

recompensa” (KATZENBACH E SMITH, 1994, p. 13). Este é um ponto fundamental nesta 

pesquisa, na medida em que existe uma tendência a imaginar que as pessoas, que optam 

por trabalhar em projetos sociais, já atribuem, por si só, um significado mais profundo ao 

trabalho, relacionado a um sentido de missão e a um forte ideal de servir.  

 
Katzenbach e Smith (1994, p. 13) dizem  “que o prazer mais profundo e gratificante, advém 

do fato de termos sido parte de algo maior que nós próprio”. O depoimento a seguir 

corrobora a idéia dos autores: 

 
O que realmente eu acho é que, as pessoas que vêm trabalhar no 3o setor, elas vêm com um 

investimento emocional de realmente trabalhar por um sentido, principalmente, as pessoas 

que vêm e abrem mão de alguma coisa material, como salários ou benefícios, e vêm 

trabalhar no 3o setor. 
  
Katzenbach e Smith (1994, p.80) concluem que o que distingue a equipe de alta performance 

de outras equipes é o  “profundo compromisso pessoal de cada um para com o crescimento e 

o sucesso dos outros”. Energizada por este acentuado senso de compromisso, a equipe de 

alta performance potencializa as características fundamentais das equipes: senso mais 

profundo de propósito, intercambiabilidade e complementaridade de conhecimentos,  

responsabilidade mútua, abordagens mais amplas e completas, liderança compartilhada   e o 

equilíbrio da aprovação  das decisões e idéias que reside na equipe, e não na figura do líder, 

como vemos na afirmação do líder de um dos projetos: 
   
Eu me vejo como uma facilitadora desse processo, mostrando o caminho para que elas, cada 

uma com o seu papel cheguem junto ao nosso objetivo comum. Me vejo muito nisso, 

facilitando, favorecendo melhores condições de trabalho para a equipe, mediando conflitos, 

ou seja limpando o caminho, puxando sempre a equipe... eu prefiro o máximo possível, ouvi-

las, porque são elas que vão ter de executar... 
  
Independente da fase, do nível de sofisticação e maturidade, que um grupo possa ter, a 

realidade é que, conforme Moscovici  (1999, p.30): 

 



 
 

 

Denize Dutra - Gestão e Desenvolvimento | Tel.: (55) 21- 8114-5750 | denize@denizedutra.com.br 

“grupo é uma gestalt dinâmica, é um todo que dá significado às partes e não pode ser 

confundido com partes em justaposição.  O grupo assume uma configuração própria que 

influi nos sentimentos e ações de cada um. A passagem do individual para o coletivo ainda 

encerra muitos mistérios e pontos obscuros não desvendados pela ciência”. 
  
Na pesquisa de campo este conceito é explicitamente citado, como vemos a seguir: 
Equipe é igual uma receita de bolo: você junta vários elementos diferentes aquilo ali tem que 

dar uma liga. Se não tiver liga, não vai, não engrena. 
  
No workshop, constituído por coordenadores, que formam uma equipe estratégica de uma 

das ONGs,  foram propostos os seguintes pontos para análise do grupo: 
a. à evolução da equipe passado-presente-futuro; 
b. ao grau de coesão e sentido de identidade; 
c. aos nossos resultados; 
d. ao grau de satisfação pessoal em fazer parte desta equipe. 
  

 
  
Nós estávamos comparando essa dinâmica a uma árvore. Na raiz você vai colocar o que te 

motiva a criar alguma coisa; no tronco o que te sustenta a manter aquela coisa; e na copa, 

os frutos que você gera com todo o trabalho que você tem.  E aí a leitura que nos estávamos 

fazendo, que na verdade, ali naquele primeiro painel, é onde começa tudo, onde nasce um 

desejo de criar alguma coisa. Aquele painel onde tem coesão, onde tem identidade é o que 

sustenta o nosso trabalho: trabalho em grupo, de equipe, de formação, de planejamento. E 

aqui é o resultado, que seria a ponto da nossa árvore, seriam os frutos que a gente colhe de 

todo esse trabalho que a gente desenvolve.  
  
Constatei nessas fotos e em particular na explicação dada por esse grupo, o elemento de 

natureza simbólica referido por Chanlat (1996), quando eles comparam a evolução do próprio 

grupo a uma árvore. 
  
Analisando os dados obtidos sobre a evolução dos grupos (passado, presente e futuro) 

encontrei em Schutz (1978) algumas explicações para esse processo de formação e o 

funcionamento dos grupos. O autor define três fases, com base nas diferentes necessidades 

interpessoais básicas: a inclusão, o controle e a afeição. 
  
Na fase inicial de sua formação, todo grupo passa por essa necessidade de se sentir incluído, 

caracterizando-se por um comportamento de busca de afinidades em relação aos outros 

membros, que sirva como referencial para a construção da identidade grupal.  
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Estabelecido o sentimento de pertença, o grupo evolui para uma fase de controle, que se 

caracteriza por um jogo mais ou menos sutil de poder, que suscita sentimentos positivos e 

negativos, que começam a se manifestar na troca de afetos, na expressão das emoções, no 

reconhecimento e aceitação (ou não) das diferenças, na tensão frente aos naturais conflitos e 

na harmonia, quando tudo flui para a realização dos objetivos.  

 
Constatei, pelas entrevistas, que a equipe só consegue ter o foco na sua eficácia e perceber a 

necessidade de qualificação quando já está no  estágio da afeição, conforme citado por 

Schutz (1978). Nesse momento em que o grupo está com seus vínculos consolidados é que 

se evidenciam os esforços para garantir os melhores resultados. 
  
3.3 Conclusão 
  
As possíveis respostas não devem ser consideradas conclusivas, devido à natureza altamente 

subjetiva do problema, à metodologia escolhida, e até ao próprio referencial teórico, que 

aborda os temas na perspectiva da teoria da complexidade e sob um olhar fenomenológico, 

que, por si só, já elimina a possibilidade de uma verdade definitiva. 
  
Considerando toda a argumentação desenvolvida no estudo é lícito aceitar que os valores 

pessoais influenciam o modo dos profissionais pesquisados trabalharem em equipe. 

Identifiquei na fala dos entrevistados e dos participantes do workshop os cinco princípios da 

formação do Sujeito, descritos por Morin (2004), bem como o impacto dos valores pessoais 

nas suas escolhas e nas suas ações.  
  
As idéias de Morin (2004) e  Sen (2000), quando abordam a importância da afetividade e da 

liberdade na construção do sujeito e na relação deste com o grupo e com a sociedade, 

ficaram explícitas, ou implicitamente percebidas, na fala dos sujeitos,  como  aspectos 

extremamente relevantes para esses profissionais e que impactam diretamente na forma 

como eles trabalham em equipe e na própria atividade em si. Foram unânimes as referências 

feitas à paixão pelo que faziam e à acentuada necessidade de liberdade dessas pessoas. 
  
Foi interessante perceber que, tanto os dois grupos formados por profissionais contratados, 

quanto o grupo dos profissionais voluntários, demonstraram possuir valores comuns, 

conforme os mencionados. A diferença percebida foi na expectativa que os contratados e os 

voluntários têm em relação à organização para a qual prestam serviços. Os contratados têm 

um maior nível de exigência em relação aos aspectos de gestão, ao estilo de liderança, ao 

clima organizacional e às condições de trabalho, se comparados aos voluntários. Esses  

últimos parecem ser mais tolerantes quando as condições não são as mais favoráveis, e 

parece que o desafio é exatamente este: contribuir, ser útil para quem precisa. Certamente, 

nesse caso, o contrato formal de trabalho e o contrato psicológico são diferentes. 
  
O que pareceu nítido durante o workshop e na fala dos entrevistados é que, devido a valores 

como solidariedade, cidadania, responsabilidade social, participação e outros correlatos, os 

profissionais pesquisados demonstraram ser cooperativos e comprometidos.  
  
O modo de trabalhar em equipe observado nas  três ONGs  durante os workshops e 

corroborado pela fala de seus gestores, encontra respaldo na literatura mencionada em 

particular em Katzenbach & Smith (1994) e ratificam o conceito visto em Vergara (2003) 

sobre os elementos que tornam um grupo uma equipe.Merecem destaque: a clareza de 

propósitos, o forte sentido de identidade, o alto grau de coesão grupal, a complementaridade 

das competências, e a co-responsabilidade e comprometimento com resultados e princípios. 
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A partir desses conceitos, da análise dos dados coletados, e de como os três grupos que 

participaram dos workshops interagiram,  foi possível notar que  houve facilidade de 

funcionamento, como foi referenciado por Bion (1970), Vergara, (2003) Katzenbach e Smith 

(1994), quando abordam as características e condições necessárias para que uma equipe 

garanta a excelência de sua performance.  
  
As características e condições citadas por estes autores, aparecem evidenciadas nas equipes 

pesquisadas, talvez, provavelmente, pelo conjunto de valores desses profissionais e também 

porque as culturas organizacionais dessas instituições são essencialmente participativas e 

informais.  
Foi confirmado o que a literatura pesquisada postula sobre a relação dos resultados com um 

trabalho de equipe eficaz, na medida em que as três ONGs apresentam excelentes resultados 

de acordo com seus indicadores  e são organizações consideradas idôneas e bem sucedidas. 

Isso suscita indagações para novas pesquisas: Será que encontraríamos as mesmas 

características dessas equipes em outras ONGs cujos resultados não são tão efetivos? 

Poderíamos encontrar equipes com características de funcionamento muito diferentes, 

mesmo se os resultados fossem tão bons quanto os dessas três?  
  
Quando me refiro à eficácia das equipes pesquisadas, não se trata de uma visão idealizada 

sobre o funcionamento das mesmas, ou a idéia de  ausência de conflitos ou de dificuldades 

de natureza comportamental, como por exemplo, competição, vaidade, ciúmes, intrigas, e 

outras.   
  
O dito (e o não dito) dos entrevistados sugere que tais atitudes são próprias do ser humano e 

suas manifestações independem do contexto em que as pessoas estejam inseridas. Os 

autores pesquisados não fazem qualquer referência à possibilidade de inexistência de 

conflitos e dificuldades pessoais ou interpessoais nas relações da equipe consideradas 

eficazes. 
  
Nas entrevistas com os gestores, quando faziam o relato da trajetória de suas respectivas 

ONG’s, percebi uma forte relação entre tal trajetória e o desenvolvimento das equipes, em 

especial, da equipe estratégica de cada uma dessas organizações. Houve um processo de 

evolução desses grupos, usando a nomenclatura de Bion (1970), de primitivos para 

refinados. Levando-se em conta os conceitos de Schutz (1978) sobre as fases de 

desenvolvimento dos grupos: inclusão, controle e afeição,  todos os grupos pesquisados,  

neste momento, encontram-se na fase da afeição. 
  
Esta pesquisa, longe de ser conclusiva destaca os desafios que as próprias organizações do 

Terceiro Setor, os estudiosos da Administração e das outras Ciências Sociais e a sociedade de 

modo geral têm de enfrentar, com o objetivo de contribuírem para a profissionalização da 

gestão do Terceiro Setor e da maximização de seus resultados, garantindo assim, o 

cumprimento da missão do “negócio social” que é promover o desenvolvimento sustentável e 

a consolidação da verdadeira democracia, por meio da igualdade de oportunidades e da 

liberdade para todos. 

 
Neste sentido, além da sugestão para novas pesquisas já citada ao longo do texto, vale 

acrescentar outras, que poderão ser desenvolvidas conforme proponho a seguir: 

 
 Fazer a mesma pesquisa com ONG’s de outras regiões do país a fim de verificar se a 

diversidade regional influi nos resultados obtidos. 
 Estudar o impacto desses projetos sociais na formação de valores ou na mudança de 

atitudes de seus beneficiados. 
 Estudar de que forma os beneficiados destes projetos trabalham em equipe, quando 

são absorvidos pelo mercado de trabalho. 
 Comparar o trabalho em equipe no Terceiro Setor com o setor privado e o público. 
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