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Sobre a S3 Terceiro Setor • Revista de Gestão

A S3 Terceiro Setor é uma publicação semestral do Instituto Elo (www.institutoelo.org.br) 
que tem por objetivo a divulgação de trabalhos de natureza técnico-acadêmica que transitam pela 
temática da gestão no Terceiro Setor. A linha editorial da revista prioriza a discussão interdiscipli-
nar, com foco na inovação, sendo aberta a diferentes seguimentos teóricos e metodológicos. 

Considerado este objetivo, a S3 Terceiro Setor, considerado este objetivo, pretende servir 
como ferramenta para o aprimoramento gerencial de organizações não governamentais e para 
um melhor entendimento destas e de outros atores acerca dos limites, necessidades, dificuldades, 
potencialidades e possibilidades outras na gestão do terceiro setor.

A S3 Terceiro Setor prioriza a divulgação de trabalhos resultantes de pesquisas científicas, estudos 
técnicos e ensaios. Outros tipos de contribuições, como artigos de revisão, serão aceitos, porém, não 
priorizados. Os trabalhos a serem publicados devem ser preferencialmente inéditos. 

Por entender que a produção e divulgação técnico-científica é fundamental ao desenvolvimen-
to social e cultural, e considerando os problemas de distribuição e disseminação de periódicos 
impressos, o Instituto Elo também disponibiliza uma versão digital da revista. Pretende-se desse 
modo o acesso livre e gratuito. 

É objetivo do Instituto Elo transformar a revista S3 Terceiro Setor em um periódico útil, co-
nhecido e respeitado. 
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Sobre o Instituto Elo

O Instituto Elo reúne uma equipe interdisciplinar, que planeja, executa, monitora e avalia 
projetos sociais sustentáveis. Além de promover a defesa de direitos humanos por meio da in-
clusão e emancipação de grupos sociais e de indivíduos com histórico de exclusão e trajetória de 
risco, o Instituto presta assessoria para órgãos públicos e empresas na elaboração e implantação 
de políticas públicas e projetos de responsabilidade social, atuando, também, no monitoramen-
to e avaliação de projetos sociais, tendo como foco a justiça e a equidade social. Para tanto, a 
metodologia de trabalho envolve a formação de uma rede parceira diversificada (comunidade, 
Estado, universidades, organizações privadas e sociedade civil organizada) reunida em torno de 
um objetivo comum: contribuir para a promoção da cidadania e inclusão de indivíduos com 
histórico de exclusão.
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Dados torturados confessam
(Paulo Januzzi)

O uso de indicadores na avaliação de Termos de Parceria1

Juliana Martins Pereira

I ntrodução

O presente artigo tem como propósito argumentar sobre a importância do uso de indicadores 
na avaliação da efetividade de Termos de Parceria celebrados entre Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público - OSCIPs e órgãos públicos, além de apontar caminhos para a constru-
ção de indicadores usados com essa finalidade. Na primeira parte, será feita uma retomada his-
tórica da importância dos indicadores para subsidiar o planejamento, implementação e avaliação 
de políticas públicas até se chegar no atual contexto de gestão das OSCIPs, em que o uso de in-
dicadores é indispensável. Na segunda parte, serão trazidos conceitos pertinentes aos indicadores, 
ao seu papel na avaliação de Termos de Parceria e às etapas necessárias à sua construção. 

Retomada  h i s tór i ca  do  uso  d e  i n d i c adores  no  campo das  pol í t i c as  públ i cas  e 
projetos  soc i a i s 

O final do último século foi marcado por mudanças substanciais na forma de gerir o apa-
rato estatal e as políticas públicas. Dentre essas mudanças se destaca o uso de indicadores no 
planejamento, implementação e avaliação de políticas públicas. O desenvolvimento da área de 
indicadores sociais remonta a meados dos anos 60, quando o descompasso entre o desenvolvi-
mento econômico dos países ditos de ”terceiro mundo” e a melhoria nas condições de vida de 
suas populações tornaram-se evidentes. A partir dos anos 80, diante da necessidade de tornar 
mais efetivas as estratégias de enfrentamento dos problemas sociais complexos que afetavam, em 
especial, os países pobres, instituições governamentais e não governamentais de todo o mundo 
intensificaram o investimento na produção de pesquisas e metodologias. Nessa década, a Améri-
ca Latina foi atingida por uma crise econômica que afetou as condições de vida de grande parcela 
de sua população e tornou os recursos mais escassos. O uso de indicadores sociais para subsidiar o 

1 Este artigo é um dos subprodutos da pesquisa intitulada “Modelagem, construção e análise de indicadores com-
plexos para programas de inclusão digital” realizada no âmbito do Projeto Fapemig Edital Fapemig Modalidade 
Especial, processo CEX – 4/08, no período de 19/03/2008 a 18/03/2010, com o objetivo de construir um sistema 
de indicadores para avaliar o impacto do Programa Travessia do estado de Minas Gerais.
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planejamento, implementação e avaliação de políticas públicas surgiu, portanto, nesse contexto. 
Referindo-se ao panorama de implementação de políticas públicas dos países latino-americanos 
nesta década, Cohen (2000, pg. 15) afirma:

Neste sentido é especialmente importante centrar-se na elaboração de metodo-
logias adequadas para a formulação e avaliação de projetos sociais, já que, em 
uma situação de escassez de recursos e necessidades incrementadas, será ainda 
mais imprescindível a tarefa de comparar, escolher e descartar projetos alterna-
tivos, procurando aumentar a racionalidade das opções adotadas.

Entretanto, essa não foi a única mudança decorrente das dificuldades de lidar com a comple-
xidade dos problemas sociais. Segundo Barbosa (2009, pg. 23), citando Bresser Pereira (1998): 

(...) em meados dos anos 80, diante das crescentes demandas sociais, não foi 
mais possível ao Estado ocupar a posição de provedor universal. Assistiu-se en-
tão, à emergência de um modelo de Estado denominado Estado Social-Liberal. 
Ao contrário do modelo anterior, tido como único responsável pela produção 
dos bens e serviços sociais, este passou a contar com setores privados e socieda-
de na consecução desse objetivo.

Na década de 90, seguindo essa tendência, diversos países deram início a reformas de Estado, 
alterando profundamente o papel do Governo e da Administração Pública. Segundo Rezende 
(2002), essas reformas foram constituídas por quatro componentes principais: ajuste/equilíbrio 
fiscal, eficiência gerencial, capacidade de gestão e accountability. Embora não seja objeto desse 
artigo a descrição desses componentes, vale dizer que para assegurar a eficiência gerencial, foi 
adotada uma série de medidas, das quais se destaca a terceirização de alguns serviços, visando à 
redução da máquina pública. O incentivo às parcerias com o setor privado e com organizações 
não governamentais foi um dos marcos desse modelo. Mediante o estabelecimento de contra-
tos de resultados com essas instituições, o Estado assumiu, para além do papel de formulador 
e executor, o de fiscalizador de projetos e políticas públicas de execução partilhada. Sobre essas 
parcerias, Barbosa (2009, pg. 28) destaca:

A contratualização de resultados pode se dar também por meio das parcerias 
estabelecidas com organizações de interesse público não-estatais (associações 
e fundações), que recebem recursos para o cumprimento de metas específicas 
previamente contratadas, ou com organizações privadas (empresas e consór-
cios). O instrumento contratual, independente do nome a ele atribuído, baseia-
se em metas previamente acordadas entre as partes, que devem ser alcançadas 
pela entidade que pactua, em troca de flexibilidades e autonomias recebidas. A 
avaliação dos resultados se dá por meio de indicadores de desempenho relacio-
nados ao serviço ou atividade.
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No Brasil, um grande marco para a consolidação desse modelo de parceria e contratualiza-
ção se deu com a publicação da lei federal n.o 9.790, em 23 de março de 1999. A lei teve como 
objetivo dispor sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 
como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIPs, instituir e disciplinar 
o Termo de Parceria, instrumento destinado à formação de vínculo de cooperação entre as 
partes, para o fomento e a execução das atividades de interesse público. A partir da sua publi-
cação, pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que atendessem a determinados 
requisitos, em especial, o de ter como finalidade o interesse público, poderiam ser qualificadas 
como OSCIPs. Uma vez qualificada, a instituição estaria apta a firmar Termos de Parceria 
com o poder público. Uma vez que o monitoramento e a avaliação são a espinha dorsal desse 
modelo de gestão, o uso de indicadores sempre esteve presente nas OSCIPs para avaliação dos 
Termos de Parceria. Entretanto, esses indicadores são incompletos, pois só permitem avaliar 
atividades, produtos e serviços, sendo insuficientes ou inexistentes no que tange à avaliação dos 
objetivos e resultados dos projetos.

Conceitos e construção de indicadores

Indicadores são medidas capazes de informar sobre a realidade social e mudanças nas con-
dições de vida de grupamentos de pessoas. Conforme Januzzi (2006, pg. 15), em “Indicadores 
Sociais: conceitos, fontes de dados e aplicações”:

Um indicador social é uma medida, em geral, quantitativa, dotada de signifi-
cado social substantivo, usado para substituir, quantificar ou operacionalizar 
um conceito social abstrato, de interesse teórico (para pesquisa acadêmica) ou 
programático (para formulação de políticas). É um recurso metodológico, em-
piricamente referido, que informa algo sobre um aspecto da realidade social ou 
sobre mudanças que estão se processando na mesma.

Os indicadores podem ser simples ou compostos. São simples quando formados diretamente 
pelas estatísticas públicas, informando sobre apenas uma dimensão da realidade. Os indicadores 
compostos, também chamados indicadores sintéticos ou índices, são formados por dois ou mais 
indicadores simples, para se referir a uma ou várias dimensões da realidade. O indicador compos-
to mais conhecido é o Índice de Desenvolvimento Humano, que aglutina os indicadores “espe-
rança de vida”, “PIB per capita”, “taxa de alfabetização de adultos” e “taxa de escolarização”.

Há ainda os sistemas de indicadores, que são medidas mais complexas e mais completas que os 
índices, uma vez que aglutinam diversos indicadores, simples e compostos, para informar sobre 
uma ou mais dimensões da realidade. Os sistemas de indicadores permitem ter uma visão mais 
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aprofundada da realidade, ao passo que o índice fornece uma visão sintética desta. Embora no 
sistema de indicadores se tenha uma aproximação maior entre conceito e medida, nem sempre 
há dados disponíveis e publicados com a periodicidade necessária para sua atualização. Por essa 
razão, muitas vezes opta-se por construir/usar indicadores simples ou índices no planejamento e 
avaliação de políticas/programas sociais quando se intenciona monitorar e avaliar se houve mu-
danças na realidade. 

As funções de um indicador são múltiplas. No âmbito dos projetos sociais, os indicadores 
subsidiam as etapas de diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. Segundo Januzzi 
(2006), na etapa de diagnóstico podem-se usar os indicadores produto, que fornecem uma ca-
racterização empírica do contexto sócioespacial em questão e da gravidade dos problemas sociais. 
Essa análise prévia da realidade é indispensável para se concluir com precisão se houve mudan-
ças após a implementação da política pública ou não. Na etapa de planejamento, são usados os 
indicadores insumo, que traduzem em números as necessidades de recursos materiais, humanos 
e financeiros para a execução do projeto. Na fase de implementação, podem ser usados os indi-
cadores de processo, que permitem monitorar a alocação dos recursos que foram definidos como 
necessários. Por fim, na fase de avaliação, o uso de indicadores de eficiência, eficácia e efetividade 
para avaliar se os recursos foram usados em observância ao princípio da economicidade, se as 
metas do projeto foram alcançadas - tendo os produtos sido entregues - e se o projeto foi efetivo, 
ou seja, se contribuiu para transformar a realidade social. No âmbito de um Termo de Parceria 
formulado com o objetivo de reduzir o índice de evasão escolar em uma determinada comuni-
dade, pode-se ter como produto, por exemplo, a melhoria da infra-estrutura das escolas frequen-
tadas pelo público alvo. O Termo só seria efetivo, entretanto, se as melhorias contribuíssem para 
reduzir o índice de evasão escolar. 

Todo projeto tem o pressuposto de que o uso por parte dos beneficiários dos produtos e 
serviços entregues terá como efeito o alcance dos objetivos vislumbrados em sua concepção. Os 
indicadores de efetividade são, portanto, indispensáveis para verificar se os produtos e serviços 
ofertados foram suficientes para se alcançar seu objetivo, indicar se o projeto deve ter conti-
nuidade e/ou em que medida deve haver alterações em seu desenho. O que se observa no atual 
modelo de avaliação dos Termos de Parceria é que apenas são usados indicadores de eficácia, que 
informam sobre as atividades e a entrega dos produtos e serviços. Embora seja possível, desse 
modo, avaliar o nível de gestão das OSCIPs e das equipes executoras, não é possível verificar se 
o cumprimento do plano de trabalho permitiu o alcance dos objetivos e se os pressupostos que 
orientaram a concepção do projeto se mostraram verdadeiros, ou seja, se o uso dos produtos e 
serviços contribuiu para transformar a realidade. Em outras palavras, esses indicadores não per-
mitem avaliar a efetividade e o impacto dos Termos de Parceria.
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Essa falha no processo de avaliação pode ter como principal consequência a continuidade de 
Termos de Parceria pouco efetivos e a alocação inadequada dos recursos públicos, sempre escas-
sos. Mesmo nos casos em que os Termos são efetivos, a avaliação dos seus resultados é um proces-
so indispensável à aprendizagem institucional e ao fortalecimento das alternativas e estratégias de 
intervenção. O conhecimento e a experiência advindos desse processo podem contribuir para a 
definição de novas intervenções e para a redução de gastos em projetos desenvolvidos por outras 
instituições, municípios ou estados. 

Para se construir indicadores capazes de avaliar a efetividade de um Termo de Parceria, deve-se 
ter clareza de seus objetivos e saber distingui-los de suas atividades e produtos. Segundo Carneiro 
(2004, pg. 77):

O objetivo deve apontar para as transformações desejadas. Não deve-se confun-
dir com os produtos ou as atividades do projeto. Isso quer dizer que o objetivo 
de um projeto não pode ser a vacinação, o asfaltamento de uma estrada, nem a 
entrega de cestas básicas ou a construção de salas de aula. Deve ser sim a redu-
ção de doenças, a melhoria das condições de acesso, a redução da desnutrição 
ou o aumento da cobertura do ensino básico, por exemplo. A vacina, o asfalta-
mento, a cesta básica e a sala de aula seriam produtos do projeto, necessários ao 
alcance do objetivo, mas distintos do objetivo em si.

Para serem corretamente avaliados, os objetivos devem estar claros e bem definidos, pois só 
assim será possível verificar se as ações propostas são adequadas para alcançá-los e, assim, escolher 
as variáveis corretas para compor os indicadores. É preciso fazer uma análise criteriosa das ações 
do projeto, colocando-se a seguinte pergunta: as ações propostas contribuem para alcançar o 
objetivo geral e os objetivos específicos do projeto? Se as ações não forem adequadas para levar 
ao objetivo, a equipe executora do Termo deveria, idealmente, sempre que possível, propor sua 
alteração ao Órgão Estatal Parceiro.

A segunda etapa da construção dos indicadores é definir qual será sua fonte de dados. Os 
dados podem ser: 1) primários, quando são coletados e produzidos pela equipe executora ou 
avaliadora do projeto; ou 2) secundários, quando são recolhidos de bases informacionais de 
outras pesquisas. Para a construção de indicadores com a finalidade de avaliar a efetividade do 
Termo de Parceria, é recomendável que se usem fontes secundárias, uma vez que o custo de 
levantamento de dados primários é alto e não há, em geral, nos Termos, previsão de recursos 
para este fim. Além disso, os dados teriam que ser atualizados periodicamente, o que tornaria 
os custos ainda maiores. 

As principais fontes secundárias para compor indicadores são os censos, pesquisas amostrais 
e bancos de dados públicos. Os censos, embora sejam acessíveis e tenham informações con-
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fiáveis, só são atualizados a cada dez anos, o que os torna inadequados para os objetivos em 
questão. A principal pesquisa amostral disponível no Brasil é a Pesquisa Nacional por Amos-
tragem de Domicílios – PNAD, que apesar de confiável, não é desagregável a nível municipal 
e de comunidades, o que a torna inadequada para avaliar Termos de Parceria, que são em sua 
maioria de execução municipal ou comunitária. Os bancos de dados públicos são produzidos 
ou administrados por atores públicos, como Secretarias estaduais, e possuem informações so-
bre diversas dimensões sociais. Embora muitas vezes seus dados não sejam confiáveis, podem 
ser considerados fontes adequadas para os indicadores aqui propostos, por serem, em geral, 
periodicamente atualizados e desagregáveis a nível municipal e, muitas vezes, familiar. Dentre 
os bancos de dados públicos disponíveis, destacam-se o Cadúnico, cadastro usado para foca-
lização de programas sociais da Assistência Social e o Sistema de Informação da Atenção Bá-
sica – SIAB, atualizado pelos agentes do Programa Saúde da Família, do Ministério da Saúde. 
Ambos são federais e de uso obrigatório para todos os estados brasileiros. O primeiro é de pre-
enchimento obrigatório em todos os municípios e o segundo em todos aqueles cobertos pelo 
Programa Saúde da Família. O Cadúnico é obrigatoriamente atualizado a cada ano e disponi-
biliza informações sobre moradia, infraestrutura urbana, educação, renda, mercado de traba-
lho e outras condições de vulnerabilidade. É desagregável até o nível de famílias. Um ponto 
negativo desse cadastro é sua cobertura, que abrange apenas famílias com renda mensal de até 
meio salário mínimo por pessoa ou de três salários mínimos no total. Entretanto, para Termos 
de Parceria que têm como público-alvo a população de baixa renda, ele é recomendável. Além 
disso, alguns dados não são confiáveis, principalmente os relativos à renda, uma vez que esta é 
autodeclarada e constitui-se como o principal critério para a seleção de beneficiários. De modo 
geral, porém, este banco de dados é uma das fontes de dados mais completas para a construção 
de indicadores sociais desagregáveis a nível de município. O Índice de Desenvolvimento Fami-
liar - IDF, importante índice desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas 
- IPEA e pela Universidade Federal Fluminense, utiliza o cadastro como fonte de dados. O 
SIAB possui atualização mensal e também é desagregável até o nível de famílias. Seu formulá-
rio socioeconômico, intitulado “Ficha A”, fornece informações sobre as mesmas dimensões do 
Cadúnico. Sua cobertura corresponde à população beneficiária do Programa Saúde da Família. 
Conforme foi dito acima, para Termos de Parceria que têm como público-alvo a população de 
baixa renda isso não é um obstáculo. Como atualmente os dados da Ficha A não são usados 
para nenhuma política pública, embora as informações sejam atualizadas mensalmente, não há 
uma preocupação por parte dos agentes de saúde com sua qualidade e exatidão. Ainda assim, 
o SIAB pode ser considerado uma fonte de dados adequada para a construção de indicadores 
sociais com o objetivo de avaliar resultados de Termos de Parceria.
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A próxima etapa é definir a cobertura do indicador, ou seja, a parcela do público-alvo do 
Termo de Parceria que será avaliada. É importante que o indicador tenha uma boa cobertura 
espacial e populacional, e que seja representativo da realidade empírica em análise. Entretan-
to, a cobertura do indicador está atrelada à cobertura da fonte de dados utilizada. Em seguida 
devem-se definir as dimensões e variáveis do indicador. Essas devem ter correlação com as ações 
e objetivos do Termo de Parceria, ou seja, devem ser adequadas ao objeto que pretendem medir. 
Essa propriedade chama-se validade de constructo. A variável “situação no mercado de trabalho”, 
por exemplo, é mais adequada para avaliar a efetividade de um Termo de Parceria que se propõe 
a gerar emprego do que a variável “renda”. Entretanto, a escolha das variáveis não é livre, uma vez 
que é condicionada pelos dados disponíveis nas fontes. Às variáveis também devem ser atribuí-
dos pesos, de acordo com o grau de importância da dimensão que ela mede para o objetivo do 
Termo. Essa ponderação aumenta a especificidade do indicador, que é sua capacidade de refletir 
alterações estritamente ligadas às mudanças relacionadas à dimensão social de interesse. 

A revisão bibliográfica sobre os conceitos implícitos nos objetivos do Termo e outros sistemas 
de indicadores é medida fundamental para a escolha das variáveis. A revisão permite fortalecer 
alguns pontos de vista e desconstruir visões preconcebidas e distorcidas. Além disso, mesmo 
quando a escolha for baseada em elementos empíricos, é necessário justificá-la e explicitar os 
critérios usados. Por fim, deve ser elaborada a metodologia de cálculo dos indicadores. As formas 
de cálculo podem variar desde a simples média aritmética até métodos mais complexos, como é o 
caso do SISBEN, usado em programas sociais da Colômbia, que aplica um algoritmo estatístico 
chamado “Principais Componentes Qualitativos – PRINQUAL”, que atribui valores numéricos 
a variáveis qualitativas com o propósito de tornar viável a combinação de variáveis qualitativas e 
quantitativas na análise do componente principal.

É indispensável que o indicador possua algumas propriedades, das quais depende sua legiti-
midade, quais sejam: confiabilidade, sensibilidade, inteligibilidade, comunicabilidade, factibili-
dade de obtenção dos dados e periodicidade. A confiabilidade está relacionada à qualidade dos 
dados usados na sua composição. O indicador tem que permanecer invariável caso a dimensão 
da realidade que pretende medir não tenha variado. Segundo Januzzi (2006), a sensibilidade está 
relacionada à capacidade de o indicador refletir as mudanças na realidade social avaliada. Se a 
realidade sofre alterações é preciso que o indicador aponte isso. A inteligibilidade diz respeito à 
transparência da metodologia de construção do indicador. Todas as etapas de sua construção e 
sua fundamentação teórica devem ser explicitadas. Isso garante que o indicador seja comunicá-
vel, ou seja, possa ser entendido por todos. Esse é um requisito essencial para a transparência do 
Termo de Parceria e para viabilizar a participação de outros Órgãos Estatais que não o parceiro 
direto e da própria sociedade em seu monitoramento e avaliação. A factibilidade da obtenção dos 
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dados está relacionada à facilidade e aos custos envolvidos na obtenção dos dados usados para 
a construção do indicador. Essa propriedade garante a periodicidade, que é a possibilidade de o 
indicador ser calculado periodicamente, sempre que se deseje avaliar novos resultados. Nem sem-
pre todas as propriedades poderão ser asseguradas, mas é indispensável que a equipe encarregada 
da avaliação procure preservá-las, sempre que for possível.

A construção e a aplicação dos indicadores podem ser realizadas tanto por agentes externos, 
quanto pela equipe executora. A avaliação externa pode ser mais objetiva, uma vez que os 
avaliadores não serão prejudicados com as críticas aos resultados. Por outro lado, a equipe exe-
cutora tem a vantagem de conhecer melhor a realidade de execução das ações e o conteúdo do 
Termo de Parceria. Cabe aos atores dos Órgãos Estatais Parceiros - OEPs, juntamente com as 
equipes das OSCIPs, definir os moldes da avaliação, em função de limitações metodológicas, 
orçamentárias e temporais.

Considerações finais 

O uso de indicadores na avaliação dos resultados alcançados por meio da execução de Termos 
de Parceria é uma necessidade atual, tendo em vista a crescente demanda por efetividade e trans-
parência nas políticas públicas. Cabe às OSCIPs, que têm como finalidade o interesse público, 
propor aos órgãos parceiros o incentivo à adoção desses instrumentos. Num primeiro momento, 
podem-se usar indicadores simples e de baixo custo para fazer avaliações parciais, mas deve-se ter 
como foco o desenvolvimento e a institucionalização dessa área, tanto nas OSCIPs quanto no 
Poder Público. 

Por fim, cabe ressaltar que a avaliação não é um fim em si mesmo, mas um processo para atin-
gir o objetivo que é tornar mais efetivos os projetos e políticas executados por meio dos Termos 
de Parceria e contribuir para uma transformação de fato da realidade. Não se trata, portanto, 
simplesmente, de mais um mecanismo de auditoria e controle, mas sim de uma etapa necessária 
à ampliação do conhecimento e otimização de estratégias de intervenção. 
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“Martin Buber, em Between Man and Man, nos diz que a verdadeira essência do homem evidencia-se no diálogo, no intercâmbio de 
dar e receber respostas sem reservas.

Para Buber, a necessidade fundamental do homem esta na comunicação e esta comunicação traria a auto-realização, entendida como 
as expressões do mundo internalizado, criado pelas forças da experiência, que possibilita o inato instinto de criar. Mas, este instinto de criar, 
desenvolve-se na união, que não radica na vontade de poder, nem na ludicidade, e muito menos em dominar os outros, mas está fundamen-

tado no dar e no receber”.
(Juan José M. Mosquera)

Violência e sensibilidade: sobre ouvir, compreender e ajudar
A. C.

Neste breve ensaio, que transita pela perspectiva humanista, no entanto, tomada de modo 
absolutamente particular, temos por objetivo refletir sobre alguns aspectos da dinâmica interacio-
nal envolvida no atendimento a vítimas de violência em programas, projetos ou iniciativas que 
procuram de algum modo contribuir para a superação de condições de sofrimento (muitas vezes 
lidas e sentidas como insolúveis e, assim, insuportáveis), fragilidade social, medo, falta de espe-
rança e tantos outros elementos negativos principiados e/ou ampliados a partir de uma situação/ 
condição de violência sofrida. Considerada a complexidade inerente a estas, uma vez que envol-
vem, quase sempre reúnem, aspectos psicológicos, sociais, legais, entre outros; e a complexidade, 
em razão destes, do próprio atendimento e também em razão da intencional limitação de nosso 
fôlego e objetivos nesta empresa nos limitaremos a refletir sobre o momento interacional primei-
ro do processo de atendimento a estes indivíduos. Este texto, caracterizado por um tom propo-
sitivo, representa, também, um desafio inicial de reflexão que pleiteia de algum modo contribuir 
para o trabalho de profissionais que aceitaram o desafio e a responsabilidade de protagonizarem 
estes primeiros momentos interacionais nestas relações de ajuda. Esperamos sinceramente que 
este ensaio, tentativa que reconhecemos incompleta e imperfeita, assim visto, possa auxiliar em 
alguma medida tanto na prática de atendimentos de ajuda, em especial à vítimas de violência, 
como no incentivo a novos esforços com objetivos aproximados. 

A entrevista de ajuda é mais uma arte e uma habilidade do que uma ciência, e 
cada artista precisa descobrir seu próprio estilo e os instrumentos para trabalhar 
melhor. (BENJAMIN, 2004, 30)

A vitimização é consensualmente entendida como um processo complexo e multifacetado, en-
volvendo questões psicológicas, jurídicas e sociais. Também consensual é o entendimento de que 
deve haver sempre empenho para a apreensão, na medida do possível, de todos estes aspectos, ob-
jetivada a ampliação da possibilidade de sucesso ou a intervenção plenamente eficaz e adequada. 
No entanto, distancia-se do consensual o entendimento, e daí a prática, de que este processo de 
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aquisição informacional deve ser gradual, acompanhar as limitações de comunicação e respeitar 
os silêncios, quando existentes, dos indivíduos vitimizados. Falar sobre uma violência sofrida é 
relembrar e, em grande medida, reviver a emoção experimentada. Esta revivescência pode mesmo 
ultrapassar a dimensão negativa do experienciado, uma vez que, do mesmo modo que o tempo 
pode ajudar a esquecer, pode também contribuir para a complexificação e/ou a “cronificação”. 

O relato dos acontecimentos e/ou circunstâncias que levam à procura de ajuda, neste primeiro 
encontro, carregados quase sempre de emoção, lembranças e medos, é em muitos casos o pri-
meiro feito. Talvez mesmo se passaram anos até que fosse decidida a narração a alguém. Talvez 
essa decisão ainda esteja sendo construída/decidida no momento mesmo em que se objetiva. Este 
universo de possibilidades, cremos, não deve de modo algum ser negligenciado.

(...) a escuta ativa constitui um método poderoso para ajudar a outra pessoa a 
resolver determinado problema, desde que quem escuta seja capaz de aceitar 
que o problema é do outro e permita à pessoa, de forma consistente, encontrar 
as suas próprias soluções (...) (GORDON, 1998, 76).

O primeiro contato com um indivíduo vítima direta ou indireta de violência que busca ajuda 
deve ser entendido, propomos, essencialmente como um meio de compartilhamento, de con-
firmação do sentido do fato de estar ali, de encorajamento para que fale e supere a condição de 
vítima fragilizada. A ferramenta utilizada aqui é a comunicação, a buscar um compartilhamento 
da experiência da violência vivida e a garantia do encetamento de um clima de confiança e de 
mútua compreensão. O atendimento com o objetivo de ajudar é um complexo processo de inte-
ração comunicacional entre dois atores com papéis distintos, ou seja, um condutor e um interlo-
cutor, e deve procurar sucesso no sentido de que possibilite ao segundo que compreenda melhor 
a si mesmo, sinta que é possível a superação de alguns dos problemas decorrentes da experiência 
de violência vivida, saiba que esta é possível e que poderá, se quiser, ter alguma ajuda nesta não 
pouco dificultosa jornada, e decida o melhor caminho para trilhá-la, permitindo, assim, que a 
protagonize e consiga uma mudança real e satisfatória em sua vida. 

A intensidade das consequências de uma violência vivida dependeria da cooperação de vários 
fatores, quase nunca apreensíveis com facilidade, mas que importam muito compreender, tais 
como as características da violência sofrida em si mesma, a capacidade intelectual da vítima, seu 
histórico pregresso e sua fragilidade emocional. O impacto da violência sofrida direta ou indire-
tamente, assim como a presenciada, seria diferente para cada indivíduo. Avaliar os sentimentos 
predominantes, o nível de estresse, a desorganização da vida pessoal, o histórico pregresso destes 
indivíduos e suas condições psicossomáticas são tarefas por demais extensas e complexas para se-
rem buscadas em sua completude em um primeiro momento interacional. Primeiramente deve-
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se buscar dar apoio emocional, promover um clima de confiança, estabelecer uma relação de 
cooperação sem angústia ou culpabilidade. O passo inicial não seria, assim visto, a investigação 
imediata de todo este conjunto de elementos ou uma simples coleta de informações objetivas, 
deve, de outro modo, centrar-se no ouvir, com a ciência de que a simples fala/escuta de um relato 
de violência sofrida é uma atividade por demais densa do ponto de vista emocional para ambos 
os protagonistas deste primeiro encontro. 

O diálogo inicial deve ser entendido como uma forma de relação partilhada, como um im-
portante passo para aquele que procurou pelo atendimento como transposição da condição de 
vítima para a de quem busca ajuda para a superação desta; e a procura pelo atendimento como 
um pedido de ajuda, em não poucos casos, como um grito por socorro. Ajuda pedida que pode 
chegar carregada de paradoxos, a combinar desejos contraditórios como de aproximação e de 
fuga, de intimidade e de distância, impregnada muitas vezes de medo, insegurança e de vergo-
nha, que interiorizados, muitas vezes de modo profundo, revelam toda fragilidade e ao mesmo 
tempo demonstram, com sua superação, toda a força da condição humana.

É necessário deixar tudo de lado, menos nosso senso comum de humanidade, e 
somente com ele tentar compreender com a outra pessoa como ela pensa, sente 
e vê o mundo ao seu redor. Significa nos livrarmos de nossa estrutura interna 
de referência e adotar a do outro. A questão não é discordar ou concordar com 
ele, mas compreender o que é ser com ele. Aparentemente é simples, mas, na 
realidade, muito difícil de se realizar. (BENJAMIN, 2004, 72)

O primeiro encontro, assim visto, deve ser lido como um diálogo aberto e não como um 
conjunto de perguntas e respostas. A obtenção de dados não deve ser tomada, em nosso entendi-
mento, como objetivo central neste momento, devendo eclipsar-se diante do escutar e apoiar, e 
não deve distanciar-se em nenhuma hipótese de seu propósito central, ou seja, ajudar, fazer com 
que o indivíduo que procurou pelo atendimento indique o caminho para ser ajudado, que muito 
provavelmente não será exatamente aquele que o condutor do diálogo suponha que seja o me-
lhor. A ajuda é um processo que exige aprendizagem e nunca deve ser diferente daquele possível 
de ser construído “com” este indivíduo. O condutor do diálogo no primeiro encontro não deve, 
assim pensamos, objetivar a “condução” do indivíduo que pede ajuda com base no ideal que, 
pressupostamente, possa parecer ser o melhor caminho, mas de outro modo deve construir esse 
caminho com o seu interlocutor. Escutando com cuidado, respeito e interesse é que o condutor 
poderá compreender e somente tendo compreendido é que poderá ajudar. Não é apenas a busca 
da verdade e da realidade de fatos que devem nortear este primeiro encontro, mas principalmente 
a busca da compreensão dos motivos que levaram este indivíduo a procurar ajuda, como estes são 
compreendidos por ele e quais as possibilidades de ajudá-lo. 
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Este encontro primeiro deve ser construído para livre, aberta e sincera expressão de ideias e 
sentimentos. Momento de exercício também da paciência e da atenção no escutar, por exemplo, 
de detalhes que ao observador distante podem até parecer supérfluos e carentes de significância, 
mas que para quem os vivenciou talvez possam ser doídas por demais mesmo sua lembrança. A 
entrevista inicial é tanto um exercício técnico de interpretação como um exercício extremamente 
complexo de sensibilidade. O condutor do diálogo tem a função de ajudar e o indivíduo que pro-
curou o atendimento deve estar preparado, ou ser construída esta preparação, para ser ajudado. A 
comunicação deve ser aberta e criativa, promovendo o desenvolvimento e o exercício da confian-
ça entre os protagonistas, a disposição para a superação da condição de vítima fragilizada e de sua 
passiva continuidade, permitindo assim que o indivíduo que chega para ser atendido sinta que o 
condutor deste primeiro momento interacional é sensível não por lhe afirmar efetivamente isso 
com palavras, mas por percebê-lo e senti-lo. 

Estar em condições de ajudar exige uma audição e uma compreensão profundas. A atitude, a 
abordagem e a resposta devem visar apoiar aquele que chega para ser atendido de modo que ele se 
aproxime ao máximo da condição para a mudança que almeja. Um simples olhar de compreensão 
é às vezes um ponto de apoio e identidade que pode estar sendo dado pela primeira vez e pode per-
mitir um avanço compreensivo significativo e ampliar consideravelmente a possibilidade de ajuda. 
Não deve haver competição ou sobreposição entre visões discordantes de realidade, neste momento. 
Os elementos essenciais neste momento seriam, sugerimos, escutar, compreender e ajudar. 

Sempre que o entrevistador fala direta ou indiretamente ao entrevistado: “Você 
não pode dizer isso”, está usando seu sistema de valores para bloquear a comu-
nicação. (BENJAMIN, 2004: 125)

O primeiro encontro de ajuda com indivíduos vítimas de violência deve, claro, ser norteado 
pelo conhecimento e pela técnica, mas, com o mesmo grau de importância, pela sensibilidade do 
condutor do diálogo, ouvindo, apoiando, procurando dissolver tensões, possibilitando o enxer-
gar de caminhos alternativos, trabalhando inquietudes, etc. Enfim, promovendo o encetamento 
de um processo reflexivo e objetivo que pleiteia sempre conduzir à superação da condição de 
vítima fragilizada, de desesperança, de desespero e de sofrimento de quem está sendo atendido.

O condutor deste primeiro diálogo e o indivíduo que procurou por este são sujeitos que se en-
contram no cerne do processo social, extremamente complexo, da violência e da vitimização, mas em 
lugares e papéis diversos no momento pontual do encontro. Ambos estão imersos em uma dinâmica 
social e cultural abrangente e multifacetada, que de algum modo os aproxima e possibilita o entendi-
mento mútuo entre eles, constituindo a base mesma da qual o primeiro deve partir na construção de 
reflexões e caminhos que transcendam as diferenças e permitam ultrapassar a simples diagnose, levando 
à mútua compreensão, condição para a efetiva ajuda e superação da condição de vítima fragilizada. 
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A fala do indivíduo que procura por ajuda, que foge com frequência de uma condição coe-
rente, facilmente inteligível ou ordenada, dá abertura a uma ampla gama de significações, um 
autêntico campo de possibilidades, a ser apreendido através da ação operativa do condutor do 
diálogo. Qualquer comunicação, elementarmente, seria passível de infinitas e indetermináveis, a 
priori, interpretações. A comunicação de uma experiência de violência sofrida, é importante res-
saltar, invocaria no responsável pela condução do atendimento primeiro, invariavelmente, uma 
infinidade de perspectivas de leitura e pensamento, em razão, principalmente, da impossibilidade 
de distanciamento absoluto da emoção presente, seu “background” cultural, visão de mundo e 
“estado de espírito” comparecente quando desta interação primeira de ajuda. O diálogo neste 
momento, assim como quaisquer outras experiências comunicacionais, possuiria predisposição 
estrutural para cruzamentos, justaposições e articulações, mas deve ser visto, pensamos, neste 
caso especificamente, como um processo especial de comunicação, considerada a complexidade e 
especificidade da situação; e a narração da vitimização, enquanto reflexo de toda a experiência de 
vida do sujeito que procurou pelo atendimento. Mesmo estruturas/situações/condições que um 
olhar experimentado possa, nessas circunstâncias, sem dificuldade, acertadamente diagnosticar 
por analogia, como recorrentes e ordinárias, sob a perspectiva aqui proposta, devem ser conside-
radas, prováveis, quando muito.

Para que o indivíduo que conduzirá o diálogo, ou seja, o profissional responsável pelo 
atendimento primeiro possa apreender com um grau suficiente de precisão as necessidades de 
ajuda de quem o procurou, deve necessariamente/idealmente levar em consideração tanto os 
aspectos não-verbais como as palavras pronunciadas: gestos, expressões faciais, postura corpo-
ral, tom de voz, etc., são elementos que muito podem contribuir para a correta leitura e, daí, 
a mais adequada construção da intervenção a ser empreendida. Ouvir não deve limitar-se à 
escuta de palavras. Deve o responsável pela condução deste momento interacional primeiro 
estar igualmente atento a como estas são pronunciadas, a carga emocional comparecente e as 
expressões, e gestos, empregados pelo seu interlocutor, ultrapassando o objetivamente dado. 
Escutar com a maior compreensão possível é ser útil ao máximo. Claro, nem sempre serão 
necessárias, ou mesmo possíveis, respostas imediatas às necessidades apresentadas e/ou de fato 
existentes, mas todas reclamam atenção respeitosa e uma reação pessoal por parte do condutor 
do diálogo. Se o interlocutor procurou pela ajuda é porque tem interesse e necessidade desta, 
de algum modo, ainda que esta possa distanciar-se por demasiado dos objetivos e possibilida-
de de ajuda que podem ser dadas. A relação entre a intenção de conhecer e, de algum modo, 
ajudar do profissional responsável pela condução da primeira interação na relação de ajuda, 
deve pautar-se pelo respeito aos desejos, interesses e pontos de vista do indivíduo que buscou o 
atendimento. Respeitar no sentido de se interessar sinceramente por aquele que chega para ser 



22

S3 Terceiro Setor - v. 1, n.o 2, Julho 2011

ouvido. Interesse não apenas pelo que possa lhe parecer mais interessante, mas pelo que para 
este indivíduo é de fato mais significativo. 

A partir da consideração da singularidade de cada processo de interação e da especificidade/
complexidade deste, em especial - entendida a comunicação enquanto aberta sempre a infinitas 
possibilidades de leitura, capaz de provocar repostas diversas e ricas em ambiguidade, ruído, etc.; 
a permitir múltiplas possibilidades de entendimento, e daí a possibilitar equívocos interpreta-
tivos - e considerado também que uma relação de ajuda como a aqui tomada por objeto é um 
processo complexo, apenas iniciado neste primeiro encontro; sugerimos, figuraria inadequada a 
busca, neste primeiro momento, especificamente, pelo responsável por sua condução, da com-
pletude informativa ou algo a esta aproximado. Em momentos posteriores, esta busca pode, 
claro, ser com tranquilidade e sensibilidade empreendida, mas neste primeiro momento, caberia 
fundamentalmente ouvir, deixar falar e conduzir sem constranger. A intenção e o desejo de com-
preender, neste momento, devem, em nosso entendimento, figurar como coadjuvantes diante da 
necessidade de apoiar emocionalmente e tranquilizar mesmo. 

Quanto mais consciência tivermos de nossa escala de valores, e quanto menos 
quisermos impô-la ao entrevistado, mais estaremos aptos a ajudá-lo a ter co-
nhecimento de seus próprios valores e a mantê-los, adaptá-los ou rejeitá-los, 
como melhor lhe parecer. (BENJAMIN, 2004: 124)

O caminho a ser percorrido não deve seguir, sugerimos, a sequência tão largamente emprega-
da: perguntar  ouvir as respostas  interpretar  decidir como ajudar. Deveria ser substituído, 
em nosso entendimento, pelo ordenamento seguinte: ouvir  apoiar  compreender  cons-
truir a ajuda com aquele que a procurou e dela necessita. O condutor deste primeiro encontro 
tem por função, nesta perspectiva, construir e suster esse universo de possibilidades que orbitam 
pelo núcleo dialogal e fazê-lo funcionar. A possibilidade de efetivamente ajudar é o que deve 
dar sentido à entrevista, sendo a ajuda aqui tomada em múltiplos sentidos: no ouvir somente, 
no ajudar se houver dificuldade no relato da experiência, das necessidades, das angústias ou dos 
medos, no encaminhar para quem possa melhor ajudar, etc. Claro que escolhas deverão ser feitas, 
a questão é fazê-las com o entrevistado e não simplesmente e de modo unilateral para o entrevista-
do. O sucesso da intervenção depende, em grande medida, da energia, da capacidade (incluindo 
os recursos disponíveis) e da motivação do próprio indivíduo que procurou por ela. Construir a 
motivação para a exposição de angústias e sofrimentos de modo a permitir ou facilitar o apoio 
buscado é, muitas vezes, uma das mais difíceis empresas desta relação de ajuda. Em nossa percep-
ção figuram essenciais ao entrevistador neste momento, associados, claro, à experiência, sempre 
bem vinda, e à uma formação profissional instrumentalizadora para a condução de intervenções 
como as aqui tratadas, muito desejável, quatro elementos: 1) a consciência dos limites que toda 
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e qualquer intervenção possui; 2) a clareza do entendimento de seu papel no processo; 3) a cons-
ciência de que os caminhos da intervenção devem ser construídos durante o processo e “com” o 
indivíduo atendido; e 4) a sensibilidade no compreender, apoiar, interpretar e refletir, para além 
do simples reconhecimento/diagnóstico da condição de vítima, em direção à construção de um 
caminho que se mostre efetivo para sua superação. Nesse sentido, o encorajar o interlocutor a 
verbalizar suas esperanças e temores, neste primeiro momento interacional, deve visar estimular 
e favorecer a determinação pela mudança da condição que o levou a procurar por ajuda. 

A passividade e a inação diante da violência sobrevivem pela manutenção da internalização 
do papel de vítima. A narração de algo, como acima pontuamos, muitas vezes cria sentido no 
momento mesmo em que se exterioriza e a própria procura por ajuda pode ser entendida mesmo 
como uma primeira mudança subjetiva, ainda incipiente, claro, mas sem dúvida elementar no 
movimento em direção à superação da condição de vítima fragilizada. A ajuda somente pode 
ocorrer se ouvido e, de modo correto, compreendido o que este indivíduo que procurou por 
ajuda tem a dizer. Mas somente uma estratégia de ação que vá além do simples escutar pode 
produzir consequências reais na superação da condição de vítima fragilizada. 

Extremamente complexo, o primeiro momento interacional no processo de ajuda em casos 
de violência sofrida pode ser resumido como encontro de dois indivíduos provindos de mundos 
sociais muitas vezes significativamente diferentes, em uma interação institucionalmente definida, 
atuando um sobre o outro, intercambiando uma gama extremamente variada e sutil de signi-
ficados subjetivos. Não deve interessar saber neste momento ao responsável por sua condução, 
sugerimos, se o indivíduo que chega para ser ajudado poderia ter evitado a violência sofrida. 
Tampouco haveria, em nosso entendimento, necessidade, neste momento específico do processo 
de ajuda, de saber se este procurou ou não ajuda de imediato, se fez ou deixou de fazer denúncia 
formal a autoridades competentes e/ou seus porquês. Neste momento, interessa saber, funda-
mentalmente: se posso ajudar e como. 
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“Eu canto porque o instante existe
e a minha vida está completa.
Não sou alegre nem sou triste:

sou poeta.
Irmão das coisas fugidias,

não sinto gozo nem tormento.
Atravesso noites e dias

no vento.
Se desmorono ou se edifico,

se permaneço ou me desfaço,
- não sei, não sei. Não sei se fico

ou passo.
Sei que canto. E a canção é tudo.

Tem sangue eterno a asa ritmada.
E um dia sei que estarei mudo:

- mais nada.”

(Motivo - Cecília Meireles)

Motivação no trabalho em organizações sociais

A. C. e flávio F. Júnior

O universo de atuação, as necessidades de estruturação administrativa, de alcance de resultados, de 
eficiência e de controle financeiro no Terceiro Setor vêm sofrendo mudanças em acelerado ritmo, tor-
nando sua gestão um desafio crescente. As organizações sociais, cada vez mais, sentem a necessidade 
de buscar a melhoria de sua atuação frente às demandas sociais e seria preciso, acreditamos, a geração/
manutenção de ambientes de trabalho motivadores para o desenvolvimento e objetivação de respostas 
aos elementos constituintes deste panorama, partindo de um melhor entendimento acerca do lugar 
ocupado pelo Terceiro Setor e de suas características formativas, e daí distintivas, somada ao alcance de 
níveis suficientes de organização administrativa, eficiência etc. Não temos dúvida, assim entendido, 
que um dos grandes desafios atuais das organizações sociais seria a motivação de seus colaboradores, 
em especial, daqueles profissionais que trabalham em funções ou setores burocráticos, distantes do 
contato pessoal e direto com beneficiários e dos objetivos sociais de sua organização de trabalho. 
Ter como colaboradores profissionais motivados, claro, não seria suficiente para que as organizações 
sociais alcancem seus objetivos, mas, estamos certos – muito provavelmente integrando um entendi-
mento consensual – esta condição contribuiria muito para isso. Eficiência, eficácia, produtividade e 
competitividade passaram, em poucos anos, de distantes ou pouco conhecidas a palavras centrais na 
vivência das organizações sociais e buscar a qualificação dos colaboradores, sua dedicação e motivação 
uma necessidade. Possuir ambientes motivadores seria, atualmente, condição fundamental e, talvez, 
indispensável, para o alcance dos objetivos de trabalho das organizações sociais. 
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Os recursos humanos, em especial no Terceiro Setor, seriam, os principais responsáveis pelo 
desempenho, e alcance de objetivos, impacto das ações. das organizações. As capacidades de desen-
volvimento e sobrevivência das organizações dependeriam diretamente das pessoas que nelas tra-
balham. Seguindo este entendimento, as organizações sociais, necessitariam, cada vez mais, atentar 
para seu capital humano, sua capacidade técnica e motivação para o trabalho. 

À medida que cresceria em dimensão, burocratização e complexidade o trabalho das organiza-
ções sociais, o ambiente de trabalho ficaria mais vulnerável a elementos como a indiferença, a roti-
nização e a falta de motivação. Diante disso, surgiria ou se tornaria mais destacada a necessidade de 
melhorar e/ou implantar práticas e ferramentas voltadas para a valorização e motivação do quadro 
humano de colaboradores, em especial internos e remunerados, sendo preciso desenvolver práticas 
de formação de um ambiente que permita a construção e manutenção da motivação adequadas às 
peculiaridades e dificuldades que caracterizam e têm lugar nas organizações não governamentais. 

Atualmente, comum vermos em organizações do Terceiro Setor, cada vez mais, o emprego 
de estratégias ou ações com intenção de intervenção motivadora, objetivando o alcance de 
resultados definidos internamente ou acordados com parceiros e/ou financiadores. Na maioria 
das vezes, infelizmente, trata-se de simples adoção de técnicas e ferramentas experimentadas e 
amplamente utilizadas no Segundo Setor, como premiações por produtividade e desempenho, 
sem qualquer esforço de adaptação destas às especificidades da realidade de trabalho do Ter-
ceiro Setor. Se a década de 1950 é consensualmente considerada o principal período de emer-
gência e desenvolvimento de teorizações acerca da motivação no trabalho, exatamente devido 
a ampliação da presença de elementos como a necessidade de desenvolvimento de eficiência e 
de eficácia na produção e comercialização de produtos; a década de 2000, sem dúvida, poderia 
ser considerada, não pela dimensão de sua produção teórica, praticamente inexistente, mas 
pela amplitude das necessidades das organizações sociais em responder a demandas por produ-
tividade e eficiência, o período em que mais necessários seriam empenhos de entendimento da 
motivação no trabalho em organizações sociais.

A motivação no trabalho quando realizado em organizações sociais adquire, atualmente, maior 
necessidade de reflexão e intervenção por duas razões principais: 1) em razão da necessidade de 
profissionalização do Terceiro Setor e de sua recente figuração como campo de atuação profis-
sional interessante, este, atualmente, e de modo crescente, vem recrutando profissionais com a 
simples leitura do trabalho em organizações sociais como “outro trabalho qualquer”, o que vem 
retirando a força, antes facilmente apreensível no Terceiro Setor, dos ideais e do desejo íntimo 
de transformação social presentes, em especial, nos voluntários de ontem e hoje, e na gênese de 
parte significativa das organizações sociais (atualmente o perfil dos colaboradores das organiza-
ções sociais mudou consideravelmente, com os quadros funcionais destas sendo constituídos 
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muito menos substancialmente por voluntários ou entusiastas e mais por “profissionais”; sendo 
a relação pretendida por ambos, mas em especial pelos colaboradores, ao menos no ingresso e 
nos primeiros tempos de trabalho, como exclusivamente “contratual”); e 2) atualmente as orga-
nizações sociais têm se visto diante de presenças que há não muito tempo figuravam apenas no 
Segundo Setor, como a concorrência, a cobrança pelo alcance de resultados efetivos e o trabalho 
com metas de produção. Na presença destes elementos as organizações inevitavelmente preci-
saram lidar com ideias e objetivações (ou ao menos sua busca) como as de eficiência das ações, 
produtividade, qualidade e alcance de metas e resultados, entre outros. Diante deste quadro, 
as organizações sociais encontrar-se-iam, no comum das vezes, defronte de desafios gerenciais 
semelhantes aos vividos pelas organizações do Segundo Setor, no entanto, as soluções para estes, 
em relação a questões como a motivação e sustentabilidade seriam, em nosso entendimento, 
substancialmente diferentes. 

No “mercado” contemporâneo de atuação das organizações sociais, competitivo e exigente 
- exigência esta de iniciativa tanto da sociedade de um modo geral, como de instituições regu-
ladoras, fiscalizadoras e financiadoras -, seria não apenas importante, mas necessária a manu-
tenção de um corpo funcional interno de colaboradores motivado, comprometido e dedicado 
aos objetivos da organização e ao seu desenvolvimento. A motivação, de modo equivocado, em 
nossa leitura, é comumente entendida e identificada, neste setor, como se resumida ao trânsito 
por elementos como bonificação, promoção, plano de carreira, reconhecimento, autonomia, 
segurança, salários e benefícios. Claro, trabalhar estas fontes/fatores motivacionais, tradicio-
nalmente entendidos como sempre presentes, é algo bem vindo e sem dúvida produtivo, mas 
não, suficiente, especialmente no Terceiro Setor, acreditamos. Os fatores de motivação em 
ambientes de trabalho de organizações sociais, não seriam necessariamente os mesmos que nas 
organizações do Segundo Setor. Consequentemente também não poderiam ser idênticas as 
estratégias de intervenção com relação à motivação. 

A falta de motivação do corpo de colaboradores repercutiria sobre todas as instâncias das orga-
nizações sociais de modo muito mais amplo, talvez, do que quando isso ocorre nas organizações 
produtivas. No Terceiro Setor, os elementos de motivação dirigida utilizados pelas organizações 
para a criação de ambientes motivadores deveriam ser menos arbitrários e mais significantes e 
multidimensionais - buscando não apenas a consecução de resultados pelos colaboradores, mas 
também a ampliação de seus interesses em aprender, melhorar, se aprimorar, contribuir de modo 
pleno, sentirem-se autoconfiantes, confortáveis e seguros.

Aprendemos com significativa porção das teorizações sobre a motivação que não seria possível 
motivar diretamente alguém. A motivação viria de dentro de cada pessoa. O que pode ser feito 
por uma organização que intenciona contribuir para que seus colaboradores se sintam motiva-
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dos é estimular e procurar criar um ambiente que permita ao colaborador encontrar motivação 
para trabalhar. Motivar jamais pode ser confundido com forçar, exatamente porque o prazer da 
realização é combustível da motivação. E um comportamento motivado quase sempre não diz 
respeito à execução apenas de uma atividade ou ação única e isolada no tempo, mas diz respeito à 
manutenção de um ambiente motivador e a permanência/persistência desta condição. São partes 
constituintes da motivação a direção, a intensidade e a persistência do comportamento. O pro-
cesso motivacional depende em grande medida do bem estar sentido no ambiente de trabalho, 
não apenas do vislumbre por parte dos colaboradores do alcance possível ou real de seus objetivos 
pessoais por meio do trabalho na organização.

Mas haveria uma diferença enorme entre ter conhecimento, mesmo que em linhas gerais, 
sobre “o que” motivaria o comportamento humano e “como” o comportamento poderia ser mo-
tivado em cada contexto específico. Interessados na motivação de colaboradores de organizações 
do Terceiro Setor sem dúvida aprendem, ou poderão aprender muito, com a leitura de estudos 
e teorizações sobre motivação desenvolvidas no e para o Segundo Setor, mas ao voltarem seus 
olhares para as organizações sociais, com algum grau apenas de sensibilidade, perceberão que a 
realidade de trabalho e daí os caminhos que podem ser seguidos para a motivação de seus cola-
boradores são consideravelmente diferentes. 

A motivação seria um elemento tão importante para o sucesso das ações sociais e para o de-
senvolvimento/alcance da sustentabilidade institucional de uma organização do Terceiro Setor 
como a ampliação da produtividade e do lucro é para uma organização do Segundo Setor. As 
organizações do Terceiro Setor seriam por demais diferentes das organizações do segundo – em 
suas formas de atuação, recursos, lógicas internas, sustentabilidade, etc. - para que se tomem as 
fontes de motivação de seus colaboradores como idênticas. Para o entendimento mais acertado 
da motivação no trabalho em organizações do Terceiro Setor, acreditamos, seria necessário rever 
concepções que se tornaram em grande medida consensuais, generalizadas a todos os ambientes 
de trabalho, de modo equivocado, a partir da leitura e estudo dos meios de trabalho do Segundo 
Setor. Somente com esta revisão, empreendida por meio de reflexões e novas iniciativas de pes-
quisa que tenham como pano de fundo o ambiente de trabalho de organizações sociais, é que se-
ria possível delinear com maior assertividade e precisão, ferramentais de intervenção motivadora 
nas organizações sociais. 

O comportamento humano é sempre reativo ao ambiente, à ações e à condições. O compor-
tamento das pessoas no trabalho ou fora dele é sempre por demais complexo e dependente de 
fatores internos pessoais - personalidade, formação cultural, valores, sensibilidade, etc. - para que 
os empenhos para a possibilitação da motivação no ambiente de trabalho caibam em uma receita 
ou fórmula mágica/universal. A motivação teria, em geral - o que figura próximo do consenso 
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entre administradores e possui significativo número de adeptos entre teóricos e pesquisadores -, 
ligação direta com as necessidades das pessoas, forças impulsionadoras do comportamento, daí 
a importância de entendê-las. O comportamento seria derivado de um universo absurdamente 
amplo de fatores coexistentes e dinamicamente organizados. A motivação derivaria de forças que 
existem dentro de cada um de nós. 

As pessoas trazem embutida boa parte de suas motivações, de seus processos de socialização, 
vivências e construção identitária. Necessidades, interesses e valores. influiriam diretamente na 
resposta dos indivíduos ao ambiente. A motivação diz respeito à dinâmica de necessidades, en-
tendimentos e comportamentos das pessoas, sendo reforçada pela experiência de resultados já 
alcançados e pela fé no alcance de resultados esperados. Uma meta somente pode servir como 
motivação onde há identificação entre o trabalho e a contribuição para seu alcance. Toda e qual-
quer promessa de recompensa futura deve ser atraente e fazer sentido para seu credor ou então 
se torna qualquer coisa menos um fator de motivação. Receber uma gratificação financeira, por 
exemplo, invariavelmente, faria ao colaborador desconsiderar, um ambiente distante de poder 
ser considerado agradável e promotor de bem estar e segurança? O alcance de resultados sociais 
efetivos como a transformação de vidas seria algo que, vislumbrado no desenvolver de sua obje-
tivação, poderia servir como fonte de motivação a todos os colaboradores de uma organização 
social em igual medida? As respostas a essas e outras perguntas possíveis, a essas alinhadas, inva-
riavelmente seria não. 

A motivação seria gerada na interação entre o indivíduo e a situação que o envolve. Um 
ambiente motivador, claro, pode ser alcançado naturalmente, sem empenhos dirigidos da orga-
nização ou carecer de reflexão, intervenção, diálogo, avanços e recuos para ser construído com 
sucesso. Motivar é aspecto da construção de relacionamentos que pode ser negligenciado ou pro-
movido pela organização. Um ambiente motivador levaria, no entanto, o relacionamento entre 
organização e colaboradores para um nível mais alto. Mas como fazer acontecer? Simplesmente 
incorporando as estratégias utilizadas no Segundo Setor? Não é o que acreditamos. 

As necessidades são aprendidas. O reconhecimento ser muitas vezes entendido como “ne-
cessariamente” financeiro por algumas pessoas não é um bom exemplo disso. Necessidades são 
passíveis de serem de algum modo transformadas e por isso as organizações sociais, mais que as 
produtivas, necessitarem de coesão valorativa de seus membros e, daí, de atitudes. Seria preciso 
buscar o alinhamento de todos os colaboradores com os objetivos da organização e manter esta, 
indubitavelmente, no rumo do seu alcance. Acreditamos que seria interessante trabalhar, ape-
nas como exemplo, de forma, claro, absolutamente direcionada, conceitos como “resistência” e 
“agressividade”: “resistência” em aceitar o mundo com todo seu universo de problemas solucio-
náveis e “agressividade” para buscar soluções para estes.
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Os indivíduos são motivados por diferentes fontes. Os elementos a compor um ambiente 
motivador seriam também diferentes em cada local/tipo de trabalho. As experiências de cada 
pessoa e sua visão de mundo definiriam o modo como elas reagiriam aos estímulos motivacionais 
postos ou disponibilizados no ambiente de trabalho. A recompensa financeira não seria de modo 
algum elemento garantidor da motivação no trabalho. Na ausência de outros elementos como a 
valorização profissional e o reconhecimento, de nada ou pouco valeria a recompensa financeira 
para a manutenção de uma condição ambiental motivadora. De modo radical, a afirmativa a 
nortear a relação entre colaborador e organização deve diferir no Terceiro Setor daquela muitas 
vezes pensada por colaboradores de empresas do Segundo Setor e objetivada em expressões apro-
ximadas da seguinte: “o meu interesse pela empresa é o mesmo que ela tem por mim: financeiro”; 
e caminhar para a seguinte expressão: “o meu interesse pela organização alinha-se àquele que ela 
tem pelo social, ou seja, ajudar”.

Ainda que financiadores, no comum das vezes, encarem as organizações sociais como empre-
sas e muitos dirigentes de organizações também o façam, no que discordamos fortemente, este 
entendimento, de modo algum adquire status de correção, não sendo, principalmente, benéfico 
em nenhuma medida com relação ao alcance de um nível e de uma frequência de motivação 
interessante - e também com relação a outras dimensões que deixaremos para discorrer em outra 
ocasião, como na sustentação existencial, manutenção de referenciais, etc. – que os colaboradores 
pensem de tal forma. 

Consideradas as limitações de recursos financeiros quase sempre presentes na gestão das 
organizações do Terceiro Setor, e daí a impossibilidade ou dificuldade em se recompensar 
ou premiar financeiramente seus colaboradores – prática bastante experimentada e, em 
tese, bem sucedida no setor produtivo, –, caberia talvez um cuidado especial na seleção de 
pessoal, com olhos mais atentos às características motivacionais pessoais comparecentes 
dos candidatos a integrar seus quadros, preterindo em alguma medida aqueles profissio-
nais que, dada sua formação, experiência e visão de mundo, entendam como reconhe-
cimento de seu trabalho apenas o elemento financeiro. Não queremos de modo algum 
propor uma disposição extrema neste sentido. Dizemos preterir não por desacreditar ser 
possível uma mudança nesta visão, ou uma relação de trabalho bem sucedida com profis-
sionais possuidores deste entendimento das coisas ou da possibilidade de tê-los motivados 
mesmo diante da impossibilidade da recompensa financeira, mas por entendermos que 
o alinhamento de objetivos entre organização social e colaborador, desde o princípio da 
relação de trabalho, tendo como centro a busca do resultado social, figure talvez como um 
facilitador do alcance de um ambiente motivador com maior tranquilidade e menor soma 
de esforços da organização.
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Muitas vezes a vontade de trabalhar de um colaborador que recém integra o quadro de funcio-
nários de uma organização social se deteriora quando ele encontra diante de si um contexto di-
verso demais do seu entendimento, inconsciente na maioria das vezes, do que seria um ambiente 
motivador, juízo este construído em seu processo de socialização, experiências de trabalho outras, 
leituras sobre o tema e assimilação do imaginário coletivo ou quando ele encontra a aplicação 
de fórmulas utilizadas e consagradas no Segundo Setor em sua nova organização empregadora, 
figurando inócuas, estranhas e até mesmo desmotivadoras. O ambiente de trabalho em organi-
zações sociais deveria, acreditamos, idealmente se distinguir de outros contextos por uma cultura 
específica, por valores partilhados específicos, etc. As organizações sociais, sugerimos, deveriam 
trabalhar para que seus colaboradores se tornassem comprometidos intimamente com o alcance 
de seus objetivos sociais, incorporando-os como seus próprios mesmo e entendendo a razão exis-
tencial da organização como pessoalmente importante. 

É preciso que o colaborador perceba/sinta/entenda a necessidade do trabalho da organização 
e que tenha convicção da correção da busca do alcance de seus objetivos sociais por todos, em 
especial, por seus dirigentes. Claro, as intervenções motivadoras empreendidas por organizações, 
independente de seu campo de atuação, buscam o direcionamento de esforços também para o 
desenvolvimento das próprias organizações, todavia, no caso das organizações sociais, essa busca 
quase sempre somente é entendida como legítima aos olhos dos leitores quando mira em primei-
ro lugar os resultados sociais a que se propõe produzir. As organizações, acreditamos, deveriam 
trabalhar com a ideia de que seus colaboradores podem sentir-se motivados não apenas quando 
relacionarem o alcance de resultados de seus esforços com ganhos pessoais, gratificações financei-
ras, avaliação positiva de desempenho pela chefia, aumento de salário, promoções, mas também, 
e em grande medida, com a transformação social alcançada pela união de esforços que compõe a 
organização e justificam/legitimam sua existência.

Elementos tradicionalmente empregados e lidos quase que de forma consensual como motivado-
res, como as recompensas financeiras, por exemplo, muitas vezes apresentam pouca potência moti-
vacional, tanto em virtude da sua incorreta aplicação como por sua insignificância enquanto fator de 
motivação em contextos resistentes ou pouco reativos a eles. Em organizações sociais, acreditamos, 
a recompensa financeira, que raramente figura possível ou de fácil operacionalização, consideradas 
as limitações de recursos das organizações, não seria um solução indispensável ou imprescindível 
para a ampliação do impacto das ações. As recompensas financeiras, como no Segundo e Primeiro 
setores, seriam importantes enquanto estímulo, mas a centralidade na recompensa deveria, talvez, 
ser posta no alcance de resultados sociais efetivos da organização. É o interesse pelo social que deve 
ser centralmente trabalhado e a atividade da organização deve, idealmente, acreditamos, ter um 
significado pessoal para o colaborador.
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Simplificar o entendimento da motivação no trabalho a um cálculo do que seja recompen-
sador, muito especialmente em se tratando de organizações do Terceiro Setor, é desconsiderar 
ou menosprezar o prazer da realização quando esta tem um fim infinitamente mais nobre que 
o lucro. Nas organizações produtivas a meta em si, abstratamente, talvez seja o mais impor-
tante para a motivação, menos importando se foram produzidos um montante x ou y. No 
Terceiro Setor, acreditamos, os dois teriam similar peso e, ousamos dizer, o segundo elemento, 
em outros termos, a consciência da amplitude do impacto, talvez seja o mais importante. No 
trabalho social as metas seriam, acreditamos, menos importantes que a percepção do impacto. 
A meta orientaria a busca, mas a convicção pessoal da importância das ações dada a amplitude 
de seu impacto seria seu motor. 

É importante, neste sentido, ter clareza da diferença entre desempenho e motivação. O de-
sempenho em uma determinada função de modo exímio ou a execução de uma ação/atividade 
satisfatoriamente ou mesmo superando expectativas, por um colaborador, não permite de modo 
algum afirmar que este tenha trabalhado motivado. Embora sejam elementos que se aproximam 
e inter-relacionam com extremada frequência, motivação, e desempenho de modo algum possui-
riam uma relação causa-efeito invariavelmente presente. A motivação, idealmente, careceria da 
criação de um ambiente onde o colaborador deseje empenhar-se para a consecução de algo (dese-
jo este despertado e mantido pelos mais variados fatores), enquanto que o desempenho pode ser 
alcançado passando ao largo do desejo pessoal deste individuo, por meio da imposição, do medo, 
etc. Poderia tanto figurar como consequência de uma condição motivada, como exclusivamente 
objetivado em função de uma qualidade impositiva (forçada mesmo), muitas vezes contrária ao 
desejo de executar algo. 

A motivação para o trabalho seria importante em todos os níveis e setores organizacionais. 
Na motivação interatuariam motivos, interesses, expectativas, perspectivas de futuro, visões de 
mundo e valores. Seria, preciso empreender, claro, quase sempre, um trabalho de desconstrução/
reconstrução do ideário interno dos colaboradores acerca de fatores motivacionais formados em 
suas experiências e vivência em uma sociedade que apenas lentamente se aproximaria da comum 
ciência da importância do trabalho social e do lugar da sociedade civil organizada neste. É neces-
sário buscar atingir o mesmo nível de motivação, nos setores burocráticos, daqueles encontrados 
em maior medida nas situações de contato direto com os beneficiários das ações da organização. 
Trabalhar a motivação é trabalhar o bem estar, a possibilidade de expressar o potencial de tra-
balho individual em harmonia com os objetivos institucionais e pensar no desenvolvimento da 
organização em sintonia com o crescimento individual dos colaboradores. 

A motivação dos colaboradores em organizações sociais com toda certeza sofreria influência 
da percepção, por parte destes, da coerência da alta administração da organização e do lugar 
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dado aos objetivos sociais por esta. Mais, acreditamos, que de possibilidades ou realidades de 
recompensas materiais do tipo premiação financeira. O colaborador observa a organização de 
dentro e, entendendo que esta segue retamente o caminho a que se propõe, ele muito mais 
provavelmente desejará acompanhá-la, contribuindo mais empenhadamente para o sucesso de 
suas iniciativas. O colaborador recém ingresso em uma organização social, se não consciente 
antes de iniciadas as suas atividades de trabalho, o que seria de certo modo até surpreendente, 
provavelmente logo perceberá que em organizações sem fins lucrativos haveria, no comum das 
vezes, dificuldade, limitação ou impossibilidade de reconhecimento financeiro de seu corpo 
funcional como, pagamento de premiações.

Sem muito esforço, é possível a qualquer colaborador, em qualquer campo de trabalho, talvez, 
entender o prejuízo ou o sucesso financeiro ou de produção de uma empresa. Mesmo neste caso, 
essa percepção, não raras vezes, precisaria ser evidenciada/dirigida pela organização. No trabalho 
social, a evidenciação do sucesso da organização seria, especificamente, mais complexa e daí mais 
difícil; e careceria de maior publicidade interna para que pudesse servir de estímulo. Premiar 
ou recompensar financeiramente seria apenas um elemento dos inúmeros passíveis de serem 
trabalhados para o alcance da motivação. Motivar é mais que reconhecer o esforço por meio de 
premiações. Requer táticas diferentes e variadas. Permitir erros, por exemplo, faria necessaria-
mente parte de processos de motivação. Exatamente porque estes seriam também processos de 
aprendizagem. Motivar é estimular, desafiar, ouvir, impulsionar, respeitar e reconhecer.

Qualquer comportamento ou ação se encontra permeado por valores e pela análise por parte 
dos indivíduos, seus protagonistas ou espectadores, da coerência entre os valores expressos e a 
realização efetiva, exatamente, neste último caso, porque o valor produz o inevitável desejo – e 
objetivação deste em ato – de buscar a coerência e a harmonia entre o comportamento e a expres-
são/consciência valorativa. Atualmente, se a organização se expressa como sem fins lucrativos, 
a remuneração de seus colaboradores e/ou dirigentes não mais talvez figure como uma incoe-
rência ou problema. No entanto, o objetivo social da organização tornar-se coadjuvante diante 
do objetivo pessoal de um dirigente pode e será, com toda certeza, visto como um problema e 
fator de não motivação ou desmotivação para os colaboradores se estes chegarem a tal leitura. A 
visualização dos resultados seria uma recompensa e um fator de motivação, em especial, quando 
se trata de ações sociais. 

Mas nem todos os colaboradores de uma organização social trabalham diretamente com 
pessoas ou em funções em que podem receber um sorriso de agradecimento ou, ver pessoal-
mente a transformação de uma vida. Para estas pessoas, lotadas em funções burocráticas quase 
sempre seria preciso um cuidado diferenciado para que não se distanciem demasiadamente de 
um estado de motivação para o trabalho. A experimentação do resultado seria grande fator de 
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motivação, principalmente no trabalho social. Seria preciso, acreditamos, trazer, claro, dentro 
do possível, em formatos e conteúdos adaptados, esta experimentação para todos os setores da 
organização, em especial àqueles distantes do trato direto com o público beneficiário das ações 
sociais.

Conhecer, entender, respeitar e reconhecer seriam elementos essenciais nos processos de mo-
tivação. A organização social deve buscar o estabelecimento de uma relação de reciprocidade 
com os colaboradores, a conciliação de objetivos e o alinhamento de visão. Objetivos e resulta-
dos devem ser evidentes para todos, especialmente para os colaboradores internos, força motriz 
de todos os processos organizacionais. A organização, se intencionado o alcance de condições 
ambientais no trabalho que permitirá geração/manutenção/consolidação da motivação, deveria 
trabalhar com a ideia de que o alcance dos objetivos sociais organizacionais, ideal e talvez neces-
sariamente, necessita sair de uma condição de distanciamento/estranhamento para tornar-se uma 
razão pessoal para cada colaborador.

A superação de expectativas, metas e o alcance de condições de desenvolvimento institucio-
nal quase sempre não têm como único fator determinante a execução exímia de acordo com 
processos padronizados e o comportamento alinhado a padrões determinados, mas carecem 
de comprometimento efetivo dos envolvidos, motivação e alinhamento entre colaboradores 
e organização. A pergunta “como motivar?” deve vir sempre depois da pergunta “para quê os 
colaboradores devem ser motivados?”. Os colaboradores de organizações sociais devem, ide-
almente, estar motivados, na mesma medida, para o alcance de resultados pessoais – ou para 
conseguir recompensas pessoais da organização no desempenho de suas atividades de traba-
lho – e para o alcance dos resultados sociais buscados pela organização. Os questionamentos 
“por quê?” e “para quê?” do e no trabalho sempre estiveram e sempre estarão presentes. Mas os 
“porquês” da realização do trabalho talvez devessem figurar em um segundo plano e os “para 
quês” em primeiro, no Terceiro Setor; e as respostas aos primeiros talvez devessem se aproximar 
o máximo possível do “porque eu quero”, “porque é importante” e distantes de composições 
como: “porque assim eu receberei uma bonificação” ou “porque poderei alcançar uma promo-
ção”.

O empenho em se construir um ambiente favorável e facilitador do alcance de um estado 
continuado e elevado de motivação deve, ter como centro, acreditamos, a ideia de satisfação 
pelo êxito final das ações da organização. Claro, não afirmamos a suficiência desta ideia em sua 
objetivação. Outros elementos a orbitar sobre este, são sempre bem vindos, como premiações, 
reconhecimentos pelo mérito e promoções. A organização - o ambiente de trabalho, em outras 
palavras e dimensão - deveria, talvez, preferivel, ou necessariamente, ser lida pelos seus colabo-
radores como um meio eficaz do alcance de seus desafios. Seus desafios não de sustentação e 
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sobrevivência simplesmente, deixemos bem claro, mas centralmente do alcance de seus objetivos 
sociais, de modo absolutamente inquestionável dos pontos de vista ético, legal, etc.

Nas atividades/ações sociais, as relações de tempo e determinação causal relativos ao trabalho 
e ao alcance de resultados/impacto das ações seriam menos evidentes, implicando quase sempre 
em uma maior dificuldade de entendimento e visualização que nas produtivas, o que demanda-
ria um trabalho maior e mais complexo para a construção de sua difusão interna. Em especial, 
trabalhos voltados para a percepção dos colaboradores acerca do que seria um resultado social 
efetivo e para a melhoria do entendimento das relações “tempo x resultados” e “trabalho x re-
sultados”. A motivação, claro, deve ser direcionada (sem um direcionamento a probabilidade de 
comportamentos carentes de controle e daí desarmônicos com os objetivos sociais da organização 
seria por demais ampliada) e todo conteúdo informacional utilizado em sua busca transparente, 
de fácil compreensão; e legítimas, de modo evidente, a intenção e objetivos da intervenção que 
intenciona motivar.

É necessário ter sensibilidade para construir um ambiente que permita à geração/manu-
tenção/consolidação de atitudes e comportamentos motivados; e sempre cuidado para não 
sufocar as forças motivacionais inerentes às próprias pessoas. A organização deve manter-se 
em perfeita sintonia com seus marcos de referência. Desta sintonia dependeria em muito a 
motivação para trabalhar no Terceiro Setor quando da ausência de motivações de recompensa 
outros, como o financeiro, sendo que o fator “dinheiro” não deveria jamais, ao menos assim 
entendemos, ser fator de motivação central no Terceiro Setor, exatamente porque este deveria 
ser invariavelmente entendido apenas enquanto meio para as organizações, ao contrário do 
que ocorreria nas empresas privadas onde este seria sempre o fim. Seria preciso facilitar ou 
permitir aos colaboradores a apreensão, de modo claro e realístico, do sentido e validez do 
trabalho empreendido pela organização, sua necessidade, sua harmonia com o fim existencial 
desta, a idoneidade com que é desenvolvido, sua coerência, sua legitimidade e se os objetivos 
perseguidos pela organização não se encontram eclipsados por objetivos pessoais egoísticos.

A motivação para o trabalho em organizações sociais, aqui nos referindo mais especial-
mente ao trabalho remunerado, não deve ser desenvolvida, acreditamos, a partir de seu 
entendimento como passível de existência em função exclusiva do desejo dos colaboradores 
em satisfazer necessidades pessoais. É preciso trabalhar a identificação das atividades de cada 
colaborador com os princípios e finalidades da própria organização. Os resultados sociais 
alcançados devem ser sempre visíveis para todos os colaboradores, e estes, invariavelmente, 
devem identificar-se com sua realização, como artistas que se identificam com sua obra ao 
seu final e reconhecem nela a marca de sua dedicação. O trabalho da organização e seu tra-
balho nesta deve “significar” para o colaborador. 
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A organização deve estar atenta para facilitar de modo perene a leitura do colaborador de que 
seu trabalho é valioso para o alcance de resultados e metas, mas, principalmente, de que é valio-
sa sua contribuição para a transformação de realidades sociais, razão de existência das próprias 
organizações sociais. A qualidade, a sobriedade, a clareza e a legitimidade da informação dissemi-
nada na organização deveria ser uma busca constante neste sentido. A organização deve facilitar, 
de modo transparente e probo, a seus colaboradores internos, o entendimento de sua atuação, 
investimentos, resultados, dificuldades e limitações. Deve fazer-se entender, por este público em 
especial, do modo mais amplo e claro possível.

O trabalho deve fazer sentido para os indivíduos que o executam e não deveria, preferencial 
ou idealmente, colidir com os princípios e valores pessoais destes nem muito menos o cotidiano 
da organização encontrar-se em desalinho com os princípios e valores expressados formalmente 
por ela. Seria preciso enriquecer o conteúdo informacional dado ao funcionário com relação aos 
resultados da organização e à importância do trabalho de cada colaborador para este. Visualizar 
com clareza estas relações em uma “linha de produção” é obviamente uma tarefa fácil, dada sua 
evidencia e daí a simplicidade de sua leitura, mas com relação ao trabalho social, esta visualiza-
ção/apreensão seria consideravelmente mais difícil. Não é apenas dizer, claro, mas tornar estes 
vínculos evidentes.

A busca da promoção de um ambiente favorável à motivação no Terceiro Setor teria como 
base necessária um trabalho de alinhamento ou reorientação de valores entre colaboradores e or-
ganização. A motivação do corpo funcional, em especial nas organizações sociais, refletiria dire-
tamente na concretização dos objetivos da organização. Seria preciso sensibilidade para tentar ao 
menos minimamente entender os processos de pensamento por meio dos quais os colaboradores 
são motivados ou desmotivados, como a coerência da alta administração da organização para 
com os objetivos declarados desta, a ideia de trabalhar pelo social ou com objetivos sociais, de 
não ter fins lucrativos, etc. O que pensa e sente o colaborador em seu envolvimento no trabalho 
da organização é algo que esta deve ter sensibilidade para ouvir sem necessariamente perguntar. 

Empenho e dedicação, elementos essenciais de um comportamento motivado, seriam, em 
grande medida, resultantes de escolhas conscientes. O potencial produtivo do colaborador de 
uma organização social dependeria, em grande medida, de sua motivação. A percepção do con-
tributo individual concorreria para a melhoria de desempenho do colaborador em suas atividades 
cotidianas de trabalho, mas também elementos outros como o bom relacionamento com colegas 
de trabalho, boa relação hierárquica/funcional, por exemplo, também figurariam com um signi-
ficativo grau de importância. Se o colaborador acredita que o alcance do impacto social resulta 
ou depende da realização de suas atividades de modo exímio, sua possibilidade de dedicação 
ampliada seria, sem dúvida, aumentada. O impacto social motivaria o colaborador se reunidos 
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dois elementos: a satisfação pessoal por sua realização e a crença de que seu alcance exigiria algum 
empenho ou esforço de sua parte para além da simples e mecânica execução de suas atividades 
de trabalho.

Condições ambientais de trabalho como conforto, salário, segurança empregatícia, bom rela-
cionamento interpessoal, são importantíssimos e bem vindos, mas a centralidade da intervenção 
ambiental para a motivação deveria, acreditamos, fixar-se no alinhamento com princípios e valo-
res que regem e legitimam a existência da organização. O trabalho da organização deve adquirir 
significado para os colaboradores. A satisfação pelos resultados sociais deveria, assim pensamos, 
tornar-se o mais aproximado possível do tangível. 

A motivação, em nossa opinião, em especial nas organizações do Terceiro Setor, estaria muito 
mais associada ao feedback do que às recompensas individuais. Feedback contínuo, espontâneo, 
que permita fácil leitura da coerência do comportamento organizacional e de seus dirigentes, em 
especial, com o discurso e as bases constitutivas da razão de existência das organizações. Feedba-
ck do alcance de resultados ou clareza dos limites de seu parcial ou não alcance – a dificuldade 
muitas vezes crônica de visualização do impacto das ações empreendidas por organizações sociais 
e das ações individuais para com o resultado final do conjunto de ações a resultar neste impacto, 
ou o entendimento do não impacto ou insatisfatório impacto, conduziria invariavelmente à frus-
tração e, consequentemente, à simples execução, distante de uma condição motivada, engajada 
e, daí, mais produtiva e eficiente.

Um ambiente motivador é um ambiente em movimento. São os colaboradores das organiza-
ções, especialmente as sociais, os principais elementos que podem impulsionar as atividades fun-
damentais e essenciais destas e também contribuir para a publicização de seus resultados, visão 
de mundo. A relação entre motivação e resultados estaria intimamente ligada ao significado atri-
buído pelos colaboradores ao trabalho, sendo que este não deveria ser, entendido apenas como 
uma forma de realização do próprio colaborador, mas , principalmente, como uma forma deste 
contribuir diretamente para a realização de outros indivíduos. Trabalhar para a transformação de 
realidades sociais deve ser a fonte motivacional central. As organizações, sugerimos, deveriam tra-
balhar junto a seus colaboradores o desejo e a reflexão sobre a importância de se contribuir para 
a transformação de outras vidas que não as suas apenas e de seus familiares, em outras palavras, 
de praticar o amor social.
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Toda emoção é um chamamento à ação ou uma renúncia a ela. (...) As emoções são esse organizador interno das nossas reações, que 
retesam, excitam, estimulam ou inibem essas ou aquelas reações. Desse modo, a emoção mantém o seu papel de organizador interno 

de nosso comportamento. 
(Lev Semenovitch Vygotsky)

Emoção e afetividade em projetos sociais

A. C.

Nosso objetivo com este ensaio é esboçar apenas a objetivação de uma reflexão que a não pou-
co tempo, de modo despretensioso e errante, tem nos acompanhado. Assim, o leitor não encon-
trará, nas linhas que seguem, sequer a sombra de um aprofundado estudo ou conclusões sólidas, 
alcançadas pela operação com métodos rigorosos e/ou ferramentais científicos. Entendemos, ain-
da assim, e por isso o compartilhamento de um pensamento tão imaturo, que, em alguma medi-
da, talvez, a reflexão que aqui levaremos a efeito encontrará, mais que campo fecundo, sintonia 
perceptiva. Nosso objeto de reflexão, delineado no título, pode, de outro modo, ser expresso com 
o uso de interrogativas, que nada mais são que as duvidas e incertezas que determinaram exa-
tamente a inauguração deste processo reflexivo pessoal, agora publicizado. Qual a importância 
da dimensão emocional/afetiva em processos que buscam ajudar indivíduos fragilizados ou viti-
mizados socialmente? No comum das vezes, é reconhecida ou considerada a importância desta 
dimensão quando do planejamento e execução de projetos sociais? Como integrar a dimensão 
emocional/afetiva às atividades desenvolvidas em projetos sociais? 

Conscientes da incompletude de um primeiro esforço neste sentido empreendido e de nossa 
limitada capacidade analítica, propomos, assim visto, explorar o lugar e a importância da dimensão  
emocional – em ações interventivas com objetivo de superação de realidades de fragilidade social e 
humana – esclarecendo que o leitor não encontrará aqui um manual prático para o trabalho com a 
dimensão emocional/afetiva em ações e projetos sociais com objetivos de transformação de existên-
cias marcadas pela carência, violência e fragilização, por acreditarmos que cada prática necessita ser 
única, exatamente por que deve atender a necessidades sempre singulares de pessoas e grupos. 

Projetos sociais, em geral, são pensados e executados tendo por objetivo levar pessoas ao al-
cance ou à aproximação de condições existenciais mínimas, suficientes, aceitáveis ou boas. Ainda 
que se trabalhe com expectativas mais audaciosas, ideal ou utopicamente desenhadas, em geral, 
o que se busca é a solução de carências quase sempre materiais e intelectuais/cognitivas. Assim, 
diante de carências alimentares, trabalha-se o acesso à alimentação, diante de carências educa-
cionais, trabalha-se a melhoria da qualidade do ensino, a ampliação do acesso, etc.; e assim por 
diante. Ou seja, para a transformação de realidades sociais lidas como fragilizadas ou carentes, 
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busca-se a solução de condições de privação ou insuficiência. A maioria destas iniciativas, claro, 
com algumas exceções, talvez muito raras, como pontuamos, trabalham ou percebem estas solu-
ções tendo como elementos centrais apenas condições materiais ou intelectuais de existência das 
pessoas para as quais se dirigem. 

Inúmeros, mas, claro, insuficientes, são os projetos que buscam promover ou permitir o acesso 
à alimentação, ao esporte, ao lazer, à cultura, etc.; e inegável é a importância ou o impacto posi-
tivo que estas ações alcançam na vida das pessoas. A saúde/manutenção física é indispensável e 
a base para qualquer outro processo em nossas vidas. De semelhante modo, o desenvolvimento 
intelectual/cognitivo também o é. Mas é preciso mais que alimentar e proporcionar o acesso a 
conhecimentos para que estes indivíduos alcancem uma vida plena em todos os seus múltiplos 
sentidos. É preciso cuidar também da dimensão emocional-afetiva. E, para além disso, planejar 
ou fazer a gestão de um projeto social é mais que garantir a eficiência de sua execução adminis-
trativa ou a correção de sua prestação de contas. É cuidar de todos os elementos que possam 
ajudar as pessoas que participarão de suas ações e, nesse sentido, entendemos que um elemento 
fundamental é a dimensão emocional-afetiva.

Acreditamos que carências materiais e intelectivas quase sempre estão estreitamente associadas 
e são acompanhadas de carências emocionais e afetivas, e entendemos que estas últimas raramente 
são alvo de intervenções específicas de objetivo transformativo ou são marginalmente considera-
das nas iniciativas que buscam a transformação de vidas ou a melhoria de sua qualidade por meio 
da redução de carências de ordem material e intelectual. Seria preciso, então, mirar o alcance de 
uma condição existencial emocionalmente saudável, que de modo algum, assim entendemos, 
pode ser “recriada” - já que estamos falando de indivíduos fragilizados, muitas vezes de modo 
profundo - somente com a satisfação de carências intelectuais e materiais. Para a reconstrução 
de uma biografia emocional frágil e o preenchimento de lacunas afetivas é preciso um trabalho 
de reconstrução, senão diretiva - o que pretendem intervenções individualizadas conduzidas por 
profissionais da psicologia, entre outros campos -, que pode ser empreendido junto a processos 
de intervenção sociopedagógica não diretivos para a dimensão emocional-afetiva, como aqueles 
em cujo centro estejam a prática esportiva, a recreação, etc. 

Ambientes familiares saudáveis permitem, no comum das vezes, o aprendizado e a experimen-
tação afetivo-emocional equilibrada. Ambientes desarmônicos, em que discussões, violências e 
desentendimentos se façam sempre presentes, não. Quando falta a uma criança esta estabilidade 
familiar, que permite o desenvolvimento da dimensão emocional saudável - quando falta a opor-
tunidade de vivenciar o amor, a proteção, o carinho e o cuidado -, ela chega à idade adulta com 
carências e lacunas emocionais importantes. Mas é possível proporcionar a estas pessoas opor-
tunidades de criar referenciais emocionais positivos e cobrir, ao menos em parte, estas lacunas. 
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Para isso é preciso, assim entendemos, que elas constituam um acervo de experiências emocionais 
que possam sobrepor-se a todo o histórico de experiências negativas, inclusas aqui as advindas 
da indiferença e da invisibilidade para o outro, que, muitas vezes, poderia ser tão próximo como 
uma mãe ou um pai. 

Para que indivíduos que apresentam comportamentos socialmente entendidos como disfun-
cionais ou encontram-se em condições sociais vulneráveis alcancem mudanças que os levem a 
uma condição melhor de existência é preciso mais que a aquisição de conhecimentos, o acesso a 
lazer, etc. O momento de carência ou fragilidade material observado é sempre e invariavelmente 
apenas o presente de trajetórias de vida iniciadas no nascimento de seus protagonistas. Trajetó-
rias muitas vezes marcadas por carências em múltiplas dimensões, ou seja, afetivas, educacionais, 
emocionais e morais. Em nossa percepção, carências emocionais somente são preenchidas por 
meio de novas e diversas experiências emocionais. E se queremos transformar realidades de so-
frimento emocional e de carências afetivas precisamos reconstruir a experimentação emocional 
destes indivíduos fragilizados. O medo, por exemplo, pode ter um caráter extensivo, difuso e 
inconsciente. Neste sentido, intervenções pedagógicas que busquem a consciência da existência 
do medo, explicações sobre este, etc., nem sempre farão sentido para seus ouvintes ou talvez 
alcancem apenas parcialmente seus objetivos. A saciedade da fome, outro exemplo, é absolu-
tamente necessária, mas a oportunidade da alimentação adequada nem sempre apagará marcas 
emocionais profundas deixadas pela ausência de comida. 

A prática de esportes por indivíduos que raramente têm a oportunidade de experimentar 
seus benefícios é importantíssima em amplos aspectos, como para a saúde física ou o desenvol-
vimento motor, mas o lado emocional pode ser também trabalhado, dando-se especial atenção 
à emoção presente e vivenciada, como a alegria da convivência e da vivencia em um jogo, a 
felicidade de contribuir para resultados positivos e o prazer de receber elogios merecidos. Levar 
uma peça de teatro até pessoas em condição de vulnerabilidade pode não ser simplesmente 
levar cultura ou lazer... pode ser permitir também a experimentação de emoções e auxiliar no 
processamento destas. As experiências vividas em uma aula de dança, em uma oficina de bor-
dado ou em uma quadra de futebol devem ser conduzidas pelos educadores, assim sugerimos, 
de modo a propiciar, claro, a consecução de seus objetivos específicos, como, por exemplo, o 
entretenimento ou o aprendizado técnico, mas, talvez, também abrir-se ao aprendizado/expe-
rimentação emocional e afetivo. 

Em projetos sociais, nem sempre lidamos com pessoas possuidoras de um histórico emocio-
nal equilibrado e positivo, construído na vivência em famílias e meios estruturados e saudáveis. 
Em significativo número de casos, os participantes destes projetos experienciaram exatamente o 
contrário em suas vidas. Por esta razão, entendemos que se deve sempre tentar permitir, ou não 
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coibir, esta vivência emocional-afetiva nestes projetos. Em sentido amplo, não coibir a expressão 
emocional positiva é escutar sempre, é planejar momentos que permitam o diálogo, a troca de 
experiências, o riso e a emoção, mesmo em atividades não lúdicas. 

O trabalho do educador social também deve ser o de facilitar ou promover uma apren-
dizagem emocional-afetiva positiva. Intervenções pedagógicas deveriam também permitir e 
conduzir a vivência afetiva, trocas e a experimentação emocional junto à aquisição de co-
nhecimentos e à prática esportiva. É estimular o amor, a confiança, o cuidado. Emoções que 
muitas vezes são inibidas/ coibidas por familiares e professores ou inadequadamente dirigi-
das por estes e outros atores, na relação com crianças e adolescentes, em especial. O afeto, a 
atenção, o carinho e o cuidado de um educador social são captados por alunos e beneficiários 
de projetos, programas ou ações sociais, como o são suas palavras. Por isso também a impor-
tância de essas pessoas gostarem daquilo que fazem e conseguirem trabalhar esta dimensão 
na condução das ações sociopedagógicas.

O universo emocional individual constitui-se como uma predisposição que - assim como fa-
tores culturais, sociais e econômicos – dirige o comportamento. O universo emocional individual 
trespassa o indivíduo na sua dimensão experiencial e, além de sua própria vida, afeta a dos outros. 
A dimensão emocional/afetiva é importantíssima na vida de todos nós e por isso, acreditamos, de 
modo algum deveria ser negligenciada ou esquecida em processos de intervenção sociopedagógi-
ca. Educadores sociais e gestores de organizações sociais deveriam sempre estar atentos para essa 
dimensão. Intervenções sociopedagógicas deveriam, no comum das vezes, sugerimos, incluir ou, 
no mínimo, dar abertura para o aprendizado/experimentação positiva da afetividade e da emoção. 
Ações sociais deveriam promover sempre - para além da educação, da aquisição de cultura e da 
atenção à saúde – a alegria, o afeto e o amor. Não propomos, bem entendido, a adoção de práticas 
terapêuticas específicas em todos os casos, mas sim a abertura, o cuidado e a atenção por parte da-
queles que são responsáveis pela realização de intervenções sociopedagógicas em projetos sociais, 
à vivencia emocional positiva, com o objetivo de redefinir condições emocionais desenvolvidas e 
marcadas tantas vezes pelo sofrimento, pelo medo e pelo rancor. 

Para se operar mudanças emocionais e afetivas é necessário reinventar trajetórias emocionais 
de vida. Processos interventivos pedagógicos deveriam buscar sempre trabalhar também com a 
dimensão emocional/afetiva, mesmo por que esta dimensão mantém-se presente em todo e qual-
quer momento de nossas vidas. A tristeza, se presente, acompanha o aluno ou beneficiário para 
a sala de aula em um projeto de capacitação ou reforço escolar. A mágoa, a angústia, o medo e o 
ódio, também. Mas, na direção inversa, também a alegria alcançada e o amor sentido por este in-
divíduo nesta mesma sala podem acompanhá-lo para a casa, para a rua... e ser um ponto positivo 
de ancoragem emocional para toda a sua vida.
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Entrevista com o Cientista Político Rodrigo Nippes

Rodrigo Nippes é cientista político, graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais – 
UFMG, mestre em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, 
doutorando em Administração/Gestão Pública pela Fundação Getulio Vargas/ Ebape (Rio de 
Janeiro), membro do Núcleo de Estudos Sociológicos dos Mercados – NUSMER e professor em 
cursos de graduação e pós-graduação. Em sua trajetória acadêmica, tem se dedicado, em especial, 
ao estudo de temáticas diretamente ligadas ao Terceiro Setor, se destacando pelo rigor analítico 
e inovação de suas proposições. Nesta entrevista à S3, Rodrigo Nippes conta um pouco de sua 
trajetória acadêmica e fala sobre os desafios e perspectivas do Terceiro Setor em Minas Gerais, no 
Brasil e no mundo.

Revista S3. O que o levou a interessar-se pelo estudo de temáticas como movimentos sociais, 
Terceiro Setor e participação social? 

Rodrigo Nippes. Em meados de 1999, quando eu estava prestes a fazer o vestibular, com bas-
tante frequência eram veiculadas na imprensa reportagens sobre estes assuntos. Lembro de uma 
matéria na The Economist que trazia o que a imprensa na época chamava de “ativistas”. Aqui, no 
Brasil, os jornais também se referiam bastante a esses assuntos. Mas o que mais me chamou aten-
ção foi a diversidade e a heterogeneidade desses “novos movimentos”. Apesar do destaque dado 
pela imprensa na época ser, principalmente, para os chamados “ativistas”, o “movimento” em si 
era muito mais abrangente. Estou chamando essas novas formas de participação de “movimento” 
não necessariamente pela sua articulação interna. Muito pelo contrário, suas agendas divergem 
em boa parte das vezes. O que realmente me impressionou foi a sua diversida-
de. A coisa era, (e ainda é), tão complexa que temos organizações como os 
Médicos Sem Fronteiras, o Greenpeace e a WWF, e também organizações 
fundadas a partir da iniciativa privada, como os Institutos e Fundações 
vinculados a grandes empresas. Existem ainda entidades como a Aka-
tu, Ashoka e a Adbusters que poderiam ser inseridas no contexto do 
“Empreendedorismo Social”, e, agora, mais recentemente, as organiza-
ções ligadas à esfera empresarial e à TI, como a Fumsoft, em Minas, e a 
Softville, em Joinvile. Mas devemos ter muito cuidado ao 
tentar “classificar” uma ONG. Quando entrei para a 
graduação em Ciências Sociais, na UFMG, tive a 
oportunidade de cursar uma disciplina com esse 
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tema, ministrada pela professora Ana Maria Doimo, que já havia lançado um livro [DOIMO, 
Ana Maria. A vez e a voz do popular. Rio de Janeiro: Pelime – Pumaná, 1995.] sobre os movi-
mentos sociais, defendendo a tese de que estes partem do que ela chamou de “ação direta”, ou 
seja, meios não institucionais de participação. Ao longo da disciplina dialogamos muito sobre a 
necessidade de se pesquisar mais esses novos formatos que surgiram no fim dos anos 70, ficaram 
mais robustos nos anos 80 e 90, e que, agora, na chamada “Sociedade do Conhecimento”, foram 
alavancados à um novo patamar, graças ao advento das tecnologias ligadas à internet. Isso foi em 
2002, 2003. Em meados de 2005, conclui a minha monografia sobre a emergência do Terceiro 
Setor no contexto da Reforma do Estado e, como surgia a noção de Responsabilidade Social 
Empresarial, tentei mostrar ali que, apesar das inúmeras críticas que vinham sofrendo, as ONGs 
desempenhavam algumas experiências interessantes quando estabelecidas parcerias honestas com 
o Estado, iniciativa privada (Mercado) e/ou Sociedade Civil. 

Em um momento posterior, me chamou a atenção o papel desempenhado pelo formato ONG 
aliado ao Mercado na indústria de Tecnologia. Escrevi a minha dissertação de mestrado investigan-
do os APLs (Arranjos Produtivos Locais) de tecnologia, presentes no Sul do Brasil (Santa Catarina) 
e aqui em Minas. Neste estudo, foi interessante observar que as ONGs presentes nos APLs desen-
volvem um interessante papel no momento em que arregimentam agentes econômicos competi-
tivos em bases cooperativas, com vistas a que se mantenham nos mercados de troca. Uma vez que 
boa parte dos APLs de Tecnologia são constituídos a partir da interveniência de Organizações Não 
Governamentais (ONGs), são desencadeadas novas políticas públicas e formas de gestão.

No momento estou desenvolvendo um estudo que será a minha tese de doutorado sobre ou-
tra ONG, o SEBRAE. Um órgão que já pertenceu ao governo, foi quase extinto durante a “Era 
Collor”, e foi fortemente revigorado nos últimos anos. 

Revista S3. Como você avalia o interesse acadêmico contemporâneo por essas temáticas? 

Rodrigo Nippes. Ao longo da década que passou, pode-se observar um interesse crescente 
sobre o assunto por parte da academia. Eu destacaria, na Europa, o Center for Civil Society, da 
London School of Economics (lamentavelmente fechou as portas ano passado devido à transfe-
rência do Professor Jude Howell para outro departamento), e a ESADE, em Barcelona, com 
a Professora Tamyko Ysa. Nos Estados Unidos, destaca-se o trabalho do John Hoppkins que, 
através do seu Institute of Policy Studies, também se dedica ao tema do Terceiro Setor. No Brasil, 
destacam-se o CEATS da USP e também os trabalhos do Professor Luiz Carlos Merege, da 
FGV EAESP, em São Paulo. Ao longo dessa década, portanto, foi nítido que ocorreu um inte-
resse por parte da academia nesse tema, mesmo que ao final da década alguns desses institutos 
já não estejam mais na ativa.
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Revista S3. Em seu entendimento, como se daria atualmente a atuação das ONGs na articu-
lação de movimentos populares? 

Rodrigo Nippes. Essa realmente é uma questão delicada. Difícil. O problema está na palavra 
”articulação”. Aqui, concordo com a opinião do Professor John D. Clark que em seu livro Glo-
balizing Civic Engagement defende a ideia de que as organizações da sociedade civil (em inglês 
Civil Society Organizations CSO´s), buscam influenciar as políticas e a agenda dos governos e das 
organizações internacionais ao redor do mundo. No mundo atual, com a enorme capacidade de 
comunicação que possuímos isso toma uma dimensão que não vê fronteiras pela frente. Veja as 
recentes derrubadas de governo no Oriente Médio. Entretanto, assim como no setor privado, 
cada segmento desses (preservação ambiental, direitos de minorias, etc.) assiste à emergência de 
“líderes de mercado”, que geralmente são organizações que possuem uma maior rede de contatos, 
muitas vezes internacional. Aqui no Brasil, o cenário é muito amplo e engloba desde as reivindi-
cações trabalhistas até as ambientais, passando também pelos direitos de minorias, que tem cada 
vez mais alcançado espaço na mídia e na agenda governamental. Não sei quantas são ou quais 
seriam as ONGs responsáveis por esse papel de “articulação”. A professora Ana Doimo sempre 
me chamou a atenção por causa dessa dificuldade “metodológica” em se tentar compreender 
esse papel de articulação das ONGs, uma vez que elas constituem formatos de participação que 
passam por fora dos canais convencionais de comunicabilidade política, sendo alimentadas por 
redes de relações informais. 

No meu caso específico, posso assegurar o que pude constatar nos meus trabalhos de investi-
gação para minha dissertação e, nesse sentido, o papel de uma ONG dentro de um APL é de fun-
damental importância, pois elas “institucionalizam” o APL. Ou seja, a partir da “formalização” 
de um APL no modelo ONG, passa-se a construir uma rede à base de relações cooperativas e de 
reciprocidade, como também de competição. Os APLs apontam estratégias econômicas novas, 
constroem parcerias com o Estado e outras fontes de fomento, bem como são capazes de induzir 
o Estado na proposição de novas políticas públicas e de novas modalidades de gestão. 

Revista S3. Quais seriam, atualmente, os principais desafios das organizações do Terceiro 
Setor no Brasil e no mundo? 

Rodrigo Nippes. Poderia elencar aqui uma série de desafios, mas, em minha opinião, eu vejo 
dois pontos principais e intrinsecamente ligados. Primeiro a questão da transparência de que 
essas organizações necessitam para sobreviver. Da mesma maneira que é inadmissível colocar as 
ONGs em um mesmo patamar de “pilantropia”, também é inconcebível que essas organizações 
não concordem ou não queiram se expor a nenhum mecanismo de controle externo. Portanto 
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é mais que necessário, eu diria que é obrigatório, a questão da transparência quando se fala em 
uma ONG. Outro ponto diretamente ligado ao anterior são as parcerias realizadas com o Estado. 
Conforme mencionei anteriormente, em meu estudo sobre as ONGs que constituem um APL, 
me chamou muito a atenção a inovação e a forma conjugada de atuação envolvendo distintos 
princípios ordenadores da comunidade, do Estado e do mercado, constituindo uma realidade sui 
generis. Significa dizer que iniciativas integradas e convergentes podem apresentar desfechos em 
que não cabem mais somente e isoladamente nem o Estado, nem o mercado ou nem a sociedade. 
Estamos, pois, diante de uma experiência de constatação da impossibilidade do emprego unica-
mente do poder político administrativo como adequado para alcançar o objetivo substancial de 
fomento dessas novas iniciativas, ou de uma solução de laissez faire mercadológico, ou mesmo 
de esperar somente e exclusivamente que a sociedade civil venha se apresentar como capacitada a 
resolver e corrigir as imperfeições apresentadas no contexto político contemporâneo. 

A presença do formato ONG como matriz organizativa dos APLs chamou minha atenção, 
primeiramente, como já mencionei, pelo fato de que, diferentemente do modelo britânico de 
Science Parks, fortemente vinculado às universidades britânicas, e do modelo norte-americano, 
fortemente baseado nas chamadas start up´s, (pequenas empresas que são desenvolvidas dentro 
das universidades), o modelo de APLs de softwares brasileiros, apresenta algumas singularidades, 
dentre elas a alavancagem “onguista”, isto é, o aporte institucional de uma ONG, Organização 
Não Governamental cuja tradição organizativa no Brasil se inscreve na sociedade civil e não no 
mercado. Em segundo lugar, se do ponto de vista teórico ela não tem fins lucrativos, ainda que 
se situe na esfera privada das relações, como explicar sua presença no mercado atuando na indu-
ção de agregações voltadas a interesses lucrativos? Tal questão nos levou ao aprofundamento da 
questão das ONGs no Brasil, na perspectiva de situar sua apropriação pelo mercado e verificar 
os sentidos da sua ação, concluindo que elas são capazes de funcionar como um ágil instrumento 
para reunir um grande arco de alianças, recrutar apoios de instituições universitárias e de recrutar 
múltiplos apoios do Estado, além de induzir à formulação de novas políticas públicas e de gestão, 
em apoio às iniciativas do mercado na geração de APLs. 

Pelo estudo de caso da FUMSOFT, aqui tomada como uma ONG, percebemos que ela realiza 
toda essa gama de relações, articulações e inovações. Através dela e de mediações que ela própria 
cria ou estimula, o Estado comparece em diversos níveis e escalas dando apoio logístico e estraté-
gico na consolidação e expansão dos Pólos tecnológicos em Minas Gerais, bem como aos demais 
APLs do Estado. Arrolamos, por exemplo, no entorno da FUMSOFT, desde a presença de pro-
fissionais autônomos, passando por Universidades e pelo SEBRAE, até órgãos governamentais de 
fomento à pesquisa, como a FAPEMIG, e importantes ministérios federais, como o de Ciência e 
Tecnologia, de Desenvolvimento e do Trabalho.
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Revista S3. A crescente exigência de profissionalização das organizações do Terceiro Setor e a 
ampliação do número de organizações tem causado significativas mudanças no modo de atuação 
destas. Essas mudanças são positivas? 

Rodrigo Nippes. Creio que essa é uma questão que deve ser vista com cautela. Observe 
por exemplo o papel do Ministério Público de Minas Gerais e a intenção do governo em 
transformar as organizações em OSCIPs. No papel, é uma excelente ideia. Na prática, tem 
funcionado? Sim. Tem. Mas está totalmente livre de corrupção? Não. Como você mencionou 
na pergunta, essa “profissionalização” pode, por um lado, ajudar no fomento de ONGs que 
queiram estabelecer relações de parceria com o Estado, mas... e por outro lado? E as que não 
querem? Elas são menos legítimas?

Revista S3. Para algumas pessoas, estas mudanças têm contribuído para levar as organizações 
do Terceiro Setor a aproximarem-se da lógica de “funcionamento” do Segundo Setor, por exem-
plo, com a adoção sistemática de práticas de mercado na competição por recursos. Você concorda 
com este entendimento? 

Rodrigo Nippes. Concordo, apesar de não poder afirmar que isso seja “a regra”. Como men-
cionei anteriormente, a relação entre o mercado, o Estado e o Terceiro Setor pode ser extrema-
mente proveitosa. Depende de como ela vai ser administrada. 

Revista S3. Como você percebe a relação atual entre Estado e organizações do Terceiro Setor, 
no Brasil? 

Rodrigo Nippes. Bom, demos um importante passo com a criação em 1997 da chamada 
“Lei das OSCIPS”, no governo Fernando Henrique Cardoso. No Governo Lula, acho que, la-
mentavelmente, foi borrada a imagem das ONGs, com a criação da CPI das ONGs, inclusive 
com uma forte atuação do Controle de Atividades Financeiras (COAF órgão do Ministério da 
Fazenda), mas que foi uma CPI de cunho político em minha opinião. Hoje, no Brasil, temos 
organizações que prestam grandes serviços à sociedade como o Contas Abertas, e, temos, por 
outro lado, organizações como a Finatec (Fundação de Empreendimentos Científicos e Tec-
nológicos), que tecnicamente não é uma ONG, mas por ser uma entidade de caráter público 
pode ser usada para a corrupção. 

Resta fazer uma boa diferenciação entre essas organizações, com forte rigor de fiscalização. 
Não sou um desses extremistas que acham que devemos fechar todas. Existem bons exemplos 
também, como algumas ONGs usadas nos parques de tecnologia pelo Brasil, caso do Porto Di-
gital no Recife, da Softville no sul e da FUMSOFT em Minas. 
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Revista S3. Em sua opinião, quais as principais consequências da chamada lei de OSCIPs? 

Rodrigo Nippes.Acho uma boa tentativa, que caminhou bem no sentido de tornar mais trans-
parente e impor um grau maior de accountability nas relações com o Estado.

Revista S3. Apesar de elogiadas tanto pelo Estado quanto pelas próprias ONGs, como avanço 
em relação aos convênios, as relações entre estes atores por meio dos Termos de Parceira, mesmo 
depois de dez anos da Lei de OSCIPs, parece tímida a muitos estudiosos, que argumentam com 
base no fato de que o número de convênios do Estado com ONGs permanece substancialmente 
superior (atualmente são apenas 11 Termos de Parceria vigentes em Minas Gerais, por exemplo). 
Qual o entendimento do Sr. sobre este fato? 

Rodrigo Nippes. Não conheço muito bem o que ocorre dentro das relações de Termos 
de Parceria firmadas aqui em Minas, mas me pergunto se não estaria havendo uma so-
breposição de agendas. Nesse sentido, por mais que o Estado seja acusado de “terceirizar” 
a prestação de um serviço, demonstra-se uma ambiguidade interessante. Por um lado, 
questiona-se a excessiva gama de funções do Estado e seu papel centralizador, ao mesmo 
tempo em que dele se requer uma ampliação da esfera pública. Deste paradoxo, nascem 
e se ampliam novos formatos de participação política, como as ONGs. Para que ocorra 
uma ampliação dessa esfera pública, necessita-se do papel de órgão controladores, como 
o TCU, ou seja, mais Estado. 

Revista S3. Em Minas Gerais, temos assistido, nos últimos anos, à chegada de inúmeras filiais 
de ONGs de outros estados, em especial de São Paulo e Rio de Janeiro. O que poderia explicar 
esta migração? 

Rodrigo Nippes. Acredito que pode ser devido ao fato de essa forma de parceria, estabelecida 
na gestão Aécio Neves, ter sido bem sucedida. O formato OSCIP talvez esteja funcionando mui-
to bem, mas somente aqui em Minas. Por outro lado, pode ser também uma saturação nos “mer-
cados” do Rio de Janeiro e São Paulo. Todo pesquisador acadêmico dessa área sabe que existem 
campos de atuação dentro do Terceiro Setor que “pertencem” a determinados “donos”. 

Revista S3. Em um passado não muito distante, a constituição de organizações do Terceiro 
Setor dave-se, em maior medida, pelo desejo de ajudar outras pessoas por parte de seus fun-
dadores. Atualmente, temos assistido a constituições de organizações onde o alcance de resul-
tados socais é apenas um – em alguns casos, o menor – dentre muitos objetivos particulares, 
como a manutenção de renda de seus dirigentes, o ganho político em imagem para estes, etc. 
Como você avalia isso?
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Rodrigo Nippes. Lamento muito que isso aconteça. Na minha opinião, e é isso o que pro-
curo demonstrar na minha dissertação de mestrado, as ONGs são inseridas nesse novo formato 
participativo, em momentos distintos, ou seja, essas organizações atravessam fases: postura de 
negatividade institucional, ampliação de seu escopo de atuação e maior “burocratização”, e, fi-
nalmente, trabalhos em caráter cooperativo com o Estado. Chegam ao que denominei de “quarta 
fase”, elaborando, desenvolvendo e implementando parcerias estatais, e com outros órgãos de 
fomento, originando assim novas ideias a para gestão no poder público, e, também, novas formas 
de políticas públicas. 

Conforme a participação política foi se ampliando, com o fim do período militar, as novas 
diretrizes de gestão, impõs-se ao governo uma nova racionalidade, tendo como parâmetro o que 
a socióloga Luciana Tatagiba denominou de “um controle progressivo a partir da sociedade”. Na 
minha concepção, o grande desafio está na maneira como essas novas diretrizes convivem com os 
padrões que historicamente pautaram as relações entre o público e o privado no Brasil, uma vez que 
a transição para uma cultura política participativa não se realiza sem contradições e ambiguidades. 

Ou seja, de que maneira esses processos inovadores convivem, incorporam, detém e reela-
boram o tradicional, o convencional? De que forma uma tradição política que simplesmente 
despreza uma separação mais nítida entre o público e o privado convive ou irá conviver pelos 
próximos anos com um novo modelo de gestão e, mais que isso, até onde esse novo modelo de 
gestão irá incorporar esses elementos arraigados em nossas tradições?

Revista S3. Em que aspectos, as organizações do Terceiro Setor precisam aprimorar-se mais? 

Rodrigo Nippes. Em termos gerais, acho que não somente as Organizações Não Governa-
mentais, mas o Terceiro Setor como um todo precisa se aprimorar nesse quesito de parcerias. 
Ainda falta muito em termos de transparência e também é necessário um debate mais amplo 
sobre qual é o papel do Estado, e o que pode ser prestado por uma ONG, como é o caso da 
tecnologia, por exemplo.

Revista S3. Como você percebe hoje a atuação do Terceiro Setor em Minas Gerais, no Brasil 
e no mundo? 

Rodrigo Nippes. Assim como é notória uma desconsideração entre os campos público e priva-
do em nosso país, chama muito minha atenção, também, o fato de que nossa cultura política des-
considera a pluralidade e a autonomia, e é fortemente marcada também por uma tradição/cultura 
pouco participativa na formulação e gestão de políticas públicas, prevalecendo o chamado modelo 
top-down, ou seja, as políticas públicas são desenvolvidas “de cima para baixo”. Sou amplamente 
otimista quanto à incorporação desse novo “modelo de gestão” na gestão pública moderna. 
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Ao longo da minha pesquisa constatei também que no Setor de Tecnologia, por exemplo, di-
versas organizações não-governamentais, de vários lugares do Brasil, desempenhavam esse papel 
de “tecer” as relações entre mercado, Estado e sociedade. Essa participação das ONGs pode ser 
vista, por exemplo, na Softvile, em Joinvile, na CESAR (Centro de Estudos Sociais Avançados 
do Recife), no Porto Digital, em Pernambuco, e na FUMSOFT, em Minas. Essas ONGs traba-
lhavam em parceria com o Estado, em uma relação onde prevalecia a adoção de novos modelos 
gerenciais, construindo-se parcerias e outras fontes de fomento, rumo ao desenvolvimento da 
capacidade ativa da sociedade. Com isto, aposta-se na reversão de meras clientelas ou receptores 
passivos de políticas sociais do Estado para a formação de “sujeitos ativos” e coresponsáveis na 
solução de seus próprios problemas. Assim, a partir dessas perspectivas podemos tentar “mapear” 
um quadro histórico-evolutivo das organizações não governamentais brasileiras, que apresenta-
vam, em um primeiro momento, um caráter fortemente marcado pela influência da Igreja (prin-
cipalmente a Católica) e, nas etapas posteriores, uma ampliação do seu escopo de atuação, uma 
maior “burocratização” no seu formato institucional, e, finalmente, entraram em uma fase com 
maior presença do grau de accountability, justificando suas atividades com maior clareza. Sendo 
assim, se em sua primeira fase as Organizações Não Governamentais foram marcadas por um 
caráter mais “combativo” em relação ao Estado, na segunda e na terceira fase, a partir do processo 
de redemocratização político brasileiro, podem ser observadas amplas iniciativas no sentido de 
desenvolverem um papel de participação conjunta. 

Cada vez menos, portanto, se fala de luta contra o Estado e mais em participação conjunta 
da sociedade nas decisões através do estabelecimento de parcerias. Em muitos desses novos 
formatos, como, por exemplo, nos Arranjos Produtivos Locais, chama atenção a marcante 
presença das ONGs, seja como a FUMSOFT, desempenhando um papel mais “central”, seja 
como a RMI (Rede Mineira de Informação), desempenhando um papel paralelo. Não seria 
ousadia afirmar então que, dado as circunstâncias, essas novas ONGs estariam encampando o 
que denominei como uma “quarta geração”, uma vez que essas organizações atualmente acom-
panham de maneira muito eficiente as constantes e rápidas mudanças ocorridas nos cenários 
econômico, político e social. Nesse aspecto, sendo até mesmo muitas vezes mais rápidas e 
dinâmicas que o próprio Estado. Fica aí o desafio: estabelecer qual será o papel de uma ONG 
e qual será o papel do Estado. 
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apresentação curricular

A.C. (Alexandre Compart)

Sociólogo formado pela UFMG e mestre em Sociologia pela mesma instituição. Atuou em 
estudos e pesquisas sociais, culturais e políticos, em diversas empresas e instituições, e como 
professor de Teoria Sociológica e Direitos Humanos. Principais linhas de pesquisa: sociologia 
das emoções, sociologia do humor, epistemologia das Ciências Sociais, antropologia do desvio e 
Terceiro Setor.

Flávio Ferreira Júnior

Bibliotecário formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atuou em pesquisas nas 
áreas sociais e culturais, sobre usos e usuários da informação, e realizou encontros científicos e se-
minários nas áreas de Biblioteconomia, Documentação, Ciência e Gestão da Informação. Atual-
mente é bibliotecário na Biblioteca Central do Gragoatá, no Campus Gragoatá da Universidade 
Federal Fluminense em Niterói - Rio de Janeiro. Principais linhas de pesquisa: estudo de usos e 
usuários da informação, implantação e administração de bibliotecas, cultura e informação, redes 
sociais e bibliotecas, e Terceiro Setor. 

Juliana Pereira

Cientista social, com habilitação em Antropologia, graduada pela Universidade de Brasília. 
Atuam como gestora do termo de parceria Instituto de Governança Social, com o governo de 
Minas Gerais, na OSCIP Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais - CeMAIS, além de ter 
sido diretora executiva de Relações Institucionais do Instituto da Atenção Social Integrada, foi 
também coordenadora de projeto piloto de gestão intersetorial em Ribeirão das Neves. Foi pes-
quisadora no desenvolvimento de indicadores complexos para mensurar a vulnerabilidade social 
e o impacto do programa do governo estadual, Travessia, no âmbito de pesquisa financiada pela 
Fapemig.
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Normas para publicação

 Podem encaminhar artigos pesquisadores autônomos ou vinculados a instituições públicas ou 
privadas. 

 Os artigos devem ter extensão de, no mínimo, oito laudas e no máximo quinze. Devem ser 
também escritos necessariamente em língua portuguesa; digitados em fonte Arial 12, com 
espaço 1,5, com margens de 2,5 cm e formato A4. As notas devem ser colocadas no rodapé e 
as referências bibliográficas no final do texto.

 Normatização das notas cf. NBR 6023:

 SOBRENOME, Nome. Título do livro em itálico: subtítulo. Tradução. edição, Cidade: 
Editora, ano, p. ou pp.

 SOBRENOME, Nome. Título do capítulo ou parte do livro. In: Título do livro em itálico. 
Tradução, edição, Cidade: Editora, ano, p. x - y.

 SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Título do periódico em itálico. Cidade: Editora, 
vol., fascículo, p. x-y,ano.

 Os artigos devem ser encaminhados para o e-mail: comunicacao@institutoelo.org.br

 O Instituto Elo reserva-se o direito de revisar os artigos corrigindo as eventuais imprecisões 
ortográficas e gramaticais.

 O autor deve redigir um pequeno parágrafo sobre suas atividades profissionais, vínculos insti-
tucionais e acadêmicos para a inclusão na seção “Apresentação Curricular”. É opção do autor 
disponibilizar seu e-mail para contato, autorizando, se for o caso, a revista a fazê-lo.

 Os artigos serão selecionados pelo Comitê de Pareceristas da revista.

 Os artigos selecionados podem ser publicados em qualquer edição da revista, com notificação 
prévia aos autores.

 Os direitos autorais dos artigos publicados pertencerão aos respectivos autores e estes não 
receberão nenhuma remuneração, pois a revista S3 não tem fins lucrativos.

 Ao enviar seu artigo, o autor declara estar ciente e de acordo com todas as especificações acima. 
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