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RESUMO 

 

 

As contradições e problemas do modelo organizacional dominante na modernidade são 

proeminentemente perceptíveis em dimensões humanas e ambientais. Nesse cenário, chamam 

à atenção, as organizações que buscam por alternativas ao modo dominante.  Assim, com intuito 

de contribuir com o melhor reconhecimento de modos organizacionais que estabelecem 

distinção e contraposição ao modo dominante organizacional e, tendo em vista, melhor entender 

modos alternativos ao paradigma vigente, este estudo teve como objetivo compreender duas 

organizações que experimentam práticas organizativas distintas do modo dominante de 

organizar: a Organização Comunitária e a Organização Coletiva. A metodologia utilizada foi o 

estudo qualitativo comparativo de casos, em que, primeiro descreveu-se as duas organizações 

investigadas, destacando suas características, perfis dos integrantes e modos de organizar. 

Segundo, comparou-se as duas organizações, destacando suas principais diferenças e 

semelhanças. Por último, comparou-se as organizações pesquisadas em relação ao modelo 

organizacional dominante. Para isso, foram estabelecidas duas bases de comparação 1) modo 

de organizar e, 2) premissas que orientam o modelo dominante: mercado, crescimento 

econômico e dimensão técnica. O presente estudo constatou que, quanto ao modo de organizar, 

as organizações investigadas apresentaram algumas práticas que as publicações brasileiras 

consideram alternativas ao modelo dominante, porém, essas práticas mostraram-se 

acompanhadas das mesmas contradições que caracterizam as organizações dominantes. Quanto 

ao alinhamento, ou não, às premissas que orientam o modelo dominante, a Organizacão 

Comunitária apresentou limites às premissas do modelo dominante. A Organizacão Coletiva, 

em nível organizacional, não apresentou questionamento às premissas do modo dominante. 

Porém, em nível individual, alguns de seus integrantes, de forma indireta demonstraram impor 

limites intencionais ao crescimento econômico individual, em troca de qualidade de vida e bem 

viver.  Além disso, o aparente limite que essa organização impõe à dimensão técnica, pode 

configurar-se como uma forma de adoção de uma das estratégias competitivas diferenciação no 

mercado. 

  
 

Palavras-chave: Organizações Alternativas. Organizações não convencionais. Novas formas 

organizacionais. Organizações que buscam contrapor-se ao modelo dominante organizacional. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The contradictions and problems of the dominant organizational model in modernity are 

prominently perceptible in human and environmental dimensions. In this scenario, attention is 

drawn to organizations that seek alternatives to the dominant mode. Thus, in order to contribute 

to the better understanding of organizational modes that distinguish and contrast the dominant 

organizational mode and, with a view to better understand alternative ways to the current 

paradigm, this study aimed to understand two organizations that experience organizational 

practices distinct from the dominant way of organizing: the Community Organization and the 

Collective Organization. The methodology used was the comparative qualitative study of cases, 

in which the two organizations were described, highlighting their characteristics, profiles of the 

members and ways of organizing. Second, the two organizations were compared to each other, 

highlighting major differences and similarities. Finally, the two organizations were compared 

to the dominant organizational model. To do so, two bases of comparison were established: 1) 

the mode of organization and 2) the alignment to the premises that guide the dominant mode of 

organization, i.e. market orientation, economic growth and technical efficiency. The findings 

point out that, regarding the mode of organizing, the organizations investigated presented some 

practices that the specialized literature consider alternatives to the dominant mode of 

organization. However, it also indicates that these practices are followed by the same 

contradictions that characterize the dominant bureaucratic mode of organization. Regarding the 

alignment or not with the premises that guide the dominant model, the Community Organization 

established intentional limits to the premises of the dominant model. The Collective 

Organization, at an organizational level, did not question the premises of the dominant mode. 

However, at the individual level, some of its members indirectly demonstrated that they 

imposed intentional limits on individual economic growth, in exchange for quality of life and 

well-being. Ultimately, the apparent limit that the Collective Organization imposes on the 

technical efficiency seems to work as the adoption of a positioning strategy of market 

differentiation. 

 

 

 

KEYWORDS: Alternative Organizations. Unconventional organizations. New organizational 

forms. 
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1     INTRODUÇÃO  

 

As inquietações que direcionaram os objetivos desta pesquisa surgiram, em um primeiro 

momento, da observação dos numerosos casos de insatisfação no trabalho e, principalmente, de 

esgotamento físico e mental de trabalhadores que, para atender as exigências de produtividade 

e desempenho máximo das organizações, acabam por sucumbir às doenças físicas e 

psicológicas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a depressão é a principal 

causa de problemas de saúde e incapacidade em todo o mundo. Em nível mundial, a OMS 

detectou que mais de 300 milhões de pessoas vivem com depressão, um aumento de mais de 

18% entre 2005 e 2015 e nas Américas, cerca de 50 milhões de pessoas viviam com depressão 

em 2015, ou seja, cerca de 5% da população. Quanto ao Brasil, uma pesquisa realizada pelo 

Ministério da Saúde, publicada em 2013, revelou que existiam 11 milhões de brasileiros com 

depressão. De acordo com a médica psiquiatra Silvia Jardim (2016 apud ASSOCIACAO 

BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA, 2016, p.2), “são tempos em que as pessoas se queixam da 

falta de trabalho, da ameaça de perdê-lo ou das pressões a que se submetem para preservá-lo”. 

Uma pesquisa da ISMA Brasil (International Stress Management Association) realizada no 

final de 2014, em três capitais (São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre), mostrou que 72% 

das pessoas estão insatisfeitas com o trabalho (LINKEDIN, 2016; G1, 2015; 

ADMINISTRADORES, 2015; VIDA E CARREIRA, 2015; DCI 2015). 1 

Em um segundo momento, em complementação às constatações de insatisfações e 

doenças físicas e psicológicas relacionadas às organizações de trabalho, observou-se o 

crescente número de ocorrências de pessoas que vêm abandonando o trabalho em organizações 

convencionais, relatadas pelos meios de comunicação, entre eles, websites, redes sociais e 

outras reportagens, como por exemplo: “Websérie de pessoas que largaram o emprego para 

fazerem o que gostam” (EMI, 2013); “Eles largaram seus trabalhos convencionais e, agora sim, 

são felizes” (BARBOSA, 2013);  “A geração que encontrou o sucesso no pedido de demissão” 

(MANUS, 2016); “Jovens largam bons empregos na cidade para se tornarem agricultores” 

                                                           
1 Os estudos sobre violência nas organizações de trabalho (FARIA E MENEGHETTI, 2007) e sofrimento humano 

nas organizações (DEJOURS, 2012) explicitam situações nas organizações de trabalho que nos levam a 

compreender as origens do sofrimento e desenvolvimento de patologias como, ansiedade, depressão e síndrome 

de burnout.  

 

http://www.hypeness.com.br/2013/02/eles-largaram-seus-trabalhos-convencionais-e-agora-sim-sao-felizes-1/
http://www.hypeness.com.br/2013/02/eles-largaram-seus-trabalhos-convencionais-e-agora-sim-sao-felizes-1/
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(G1.COM 2016); “Série traz histórias de pessoas que largaram tudo para viver uma vida com 

propósito” (CARVALHO, 2016); entre outros. Há casos de pessoas que optaram por trocar um 

trabalho estável, com alta remuneração e prestígio por trabalho com menor remuneração e 

distante dos padrões de sucesso profissional (EMI, 2013). Sendo assim, verificam-se na 

atualidade, eventos recorrentes de tentativas de escapar à lógica de trabalho nas organizações 

modernas, bem como, de organizar a vida e o trabalho em bases distintas ou alternativas à que 

impera naqueles espaços2.  

Posteriormente, em um terceiro momento, houve contato da pesquisadora com casos 

práticos de organizações em processos de experimentações de práticas alternativas ao modelo 

dominante organizacional. 

Após esses três momentos de observações e reflexões, foram buscadas as teorias 

convergentes com as inquietações que originaram as perguntas deste estudo. Assim, esta 

pesquisa teve como suporte teórico para as investigações, os estudos críticos das organizações 

e os estudos de organizações que se diferenciam ou contrapõem-se ao modelo dominante 

organizacional, chamadas nesta pesquisa de “organizações não convencionais” ou 

“alternativas”. Para investigar os modos não convencionais de organização, fez-se necessário 

compreender os aspectos do modelo dominante organizacional da modernidade. Assim, 

buscou-se, identificar as características das organizações convencionais, reconhecidas na 

literatura principalmente como organizações burocráticas (WEBER,1982; TRAGTENBERG, 

1992), organizações gerencialistas (GAULEJAC, 2007), organizações hegemônicas 

(BARCELLOS E DELLAGNELO, 2013; MORAES, 2010), organizações capitalistas 

(SEIFERT, VIZEU E HOCAYEN-DA-SILVA, 2015), entre outras denominações.  

Posteriormente, foram verificados os aportes teóricos que denunciam as contradições e 

inadequações estruturais do modo dominante de organizar (SANTOS, 1998), suas 

consequências sobre os aspectos humanos (BOFF, 2012; FARIA E MENEGHETTI, 2007) e 

ambientais (BOFF, 2012; SEIFERT E VIZEU, 2015), assim, como também, relacionam-se com 

as insatisfações, doenças físicas e psicológicas oriundas de sofrimentos e violências no interior 

das organizações.  

                                                           
2 Partindo da observação desse cenário social em direção à teoria, foram identificados dois estudos de perspectiva 

crítica das organizações que investigaram respectivamente ex-executivos e ex-trabalhadores de organizações 

convencionais. São as investigações de Tonon (2014) e Margoto (2007). 
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Nesta direção, buscou-se identificar os estudos das organizações que buscam 

alternativas ao modelo dominante organizacional. Verificou-se que, embora o campo de estudos 

sobre essa temática esteja em construção, esse tipo de organização é apresentada pela literatura 

brasileira como organizações que se contrapõem ao modelo dominante na modernidade, não se 

submetendo à sua lógica (BARCELLOS, DELLAGNELO E SALLES, 2014; 2017; 

BARCELLOS E DELLAGNELO, 2013; ZILIO, BARCELLOS, DELLAGNELO E 

ASSMANN, 2012). Além disso, não instituem modelos a serem seguidos, mas realizam 

práticas alinhadas aos contextos nos quais estão inseridas. No entanto, consideramos importante 

o aprimoramento das discussões sobre esse aspecto da temática, a fim de obter-se uma condução 

para uma perspectiva não dualista.   

O contato com o aporte teórico deste estudo revelou que, embora não haja consenso a 

respeito do que representa a essência de um modelo dominante de organização, há várias 

correntes de estudos críticos das organizações que o retratam como um modelo dominante 

imposto. Então, este trabalho buscou estruturar as características das organizações 

convencionais em três dimensões sintetizadas: orientação para o crescimento econômico 

(SEIFERT E VIZEU, 2015), orientação para o mercado (BAUMAM, 2008; POLANYI, 2000) 

e organização técnica eficiente (RAMOS, 1989; ELLUL, 1968, ILLICH, 1976; MARCUSE, 

1973, WEBER, 1982; ADORNO E HORKHEIMER, 1947).  

A primeira dimensão, a busca pelo crescimento econômico, constitui, como 

argumentam Seifert e Vizeu (2015), uma ideologia organizacional. Essa tem como uma de suas 

bases históricas, a de que a natureza humana é essencialmente econômica e as necessidades 

humanas evoluem progressivamente (SEIFERT E VIZEU, 2015). Assim, não considera as 

variadas composições humanas.  

A segunda dimensão que caracteriza as organizações dominantes, a orientação para o 

mercado, pode expressar-se por meio da criação de necessidades e da sociedade do consumismo 

que depende da contínua não satisfação dos consumidores para sua autorreprodução 

(BAUMAM, 2008). De acordo com Baumam (2008), na sociedade de consumidores ninguém 

pode torna-se sujeito sem antes se tornar mercadoria. A síndrome consumista envolve 

velocidade excesso e desperdício. A sociedade de consumidores promove a escolha de um estilo 

de vida consumista e rejeita todas as opções culturais alternativas. Suscitar o afeto entre as 

pessoas não é objetivo da sociedade consumista. O consumismo é uma economia do engano, 

pois aposta na irracionalidade dos consumidores estimulando emoções consumistas 

(BAUMAM, 2008). Em uma sociedade de produção industrial, as organizações convencionais 
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apresentam as características essenciais para garantia de maior quantidade de produção de 

produtos e serviços, assim como maior possibilidade de consumo. Entretanto, essa forma 

hegemônica de organizar vem apresentando sinais nítidos de decadência, pois, de acordo com 

Seifert e Vizeu (2015), essas organizações orientam-se para o crescimento de produção e 

consumo sem considerar os limites planetários e humanos para esse processo. 

A terceira dimensão que identifica o modelo dominante de organização na atualidade, a 

organização técnica, pode ser entendida como um modo de instrumentalização da realidade 

social (RAMOS, 1989), que define o que modernamente se entende por eficiência 

(ELLUL,1968). Desse modo define a lógica de produtividade na sociedade industrial (ILLICH, 

1976; MARCUSE, 1973).  

Como sugerem Adorno e Horkheimer (1947), a razão técnica constitui a redução do 

pensamento a uma aparelhagem matemática e tem por preço a subordinação obediente da razão 

ao imediatamente dado. Desse modo, a dimensão técnica constitui uma das essências da 

alienação dos homens, da coisificação do espírito, das relações enfeitiçadas dos homens, 

inclusive as relações de cada indivíduo com ele mesmo. Para Ramos (1989) a racionalidade 

norteadora das organizações modernas tem natureza instrumental, uma vez que se orienta aos 

fins e se fundamenta no cálculo utilitário de consequências. Na visão de Illich (1976) a 

dominação técnica criou uma sociedade orientada para o produtivismo, que tem na produção 

industrial sua principal tipificação, a saber: produção em série, em grande quantidade, para o 

consumo de massa, e caracterizada pela divisão do trabalho de forma despersonalizada e 

desindividualizada. A organização técnica também é encontrada na burocracia e na prática 

gerencialista. A burocracia tem um caráter racional, regras, meios, fins e objetivos (WEBER, 

1982), apresenta superioridade técnica sobre outras formas de organização (FARIA E 

MENEGHETTI, 2011), e além de ser um aparelho ideológico e de dominação, reflete o 

contexto histórico e socioeconômico em que está inserido atuando para garantir a produtividade 

nas organizações e harmonizar as relações entre capital e trabalho (TRAGTENBERG, 1992). 

A prática gerencialista, a organização técnica fundamenta-se em uma ideologia que traduz as 

atividades humanas em indicadores de desempenhos, custos ou benefícios, e assim legitima um 

pensamento objetivista, utilitarista, funcionalista e positivista (GAULEJAC, 2007).  

Não por menos, é importante observar que o modo organizacional dominante, i.e.  

burocrático, vem se transformando para se adaptar ao novo contexto histórico, mais flexível e 

dinâmico. Entretanto, como argumenta Paes de Paula (2002) apesar de a sua aparência denotar 
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outra coisa, não constitui nada de novo.  O modelo dominante de organização, fundamentado 

no paradigma econômico vigente (capitalista), apresenta contradições e problemas graves. De 

acordo com Santos (1998), são muitos e fortes os sinais de que o modelo dominante de 

racionalidade científica atravessa uma crise profunda. Insuficiências estruturais do paradigma 

científico moderno são resultados do grande avanço no conhecimento que ele mesmo propiciou, 

no entanto, esse aprofundamento do conhecimento permitiu ver a fragilidade dos pilares em 

que se fundamenta (SANTOS, 1998).  

Os resultados para os seres humanos e para a natureza, dessa forma de organizar, são 

catastróficos. De acordo com Boff (2012), o modo hegemônico de organização na sociedade 

atual, desde a esfera individual até ao âmbito empresarial, apresenta-se insustentável tanto em 

nível humano quanto em nível planetário e ambiental. Como argumenta Boff (2012), basta olhar 

ao redor para constatar o desequilíbrio que tomou conta do sistema terra e do sistema sociedade.  

Na esfera individual, os estudos sobre violência nas organizações de trabalho (FARIA 

E MENEGHETTI, 2007), assédio moral e sexual no trabalho (FREITAS, 2001), saúde mental 

no trabalho (DEJOURS, 2012), formas de controle e imaginário (FARIA, SCHMITT E 

MENEGHETTI, 2007), entre outros, revelam as consequências dessa forma de organização às 

composições humanas. As violências, o sofrimento patogênico e o assédio moral que, envolvem 

os trabalhadores nas organizações de trabalho, são resultados das formas organizacionais 

modernas funcionalistas, racionalistas, positivistas e utilitárias que, para atender as demandas 

de mercado e crescimento econômico, os seres humanos são tratados como recursos a serem 

explorados ao máximo. Para isso, até mesmo, o domínio do simbólico é instituído a fim de 

impor essa lógica dominante aos indivíduos (FARIA, SCHMITT E MENEGHETTI, 2007). 

Nesse cenário, chamam à atenção as organizações que buscam por alternativas ao 

modelo dominante. Embora o campo de estudos das organizações que contrastam ao modelo 

dominante, seja novo, apresentando assim, mais questionamentos do que certezas e, como 

veremos posteriormente, não havendo precisão nos termos que as definem, consideramos que, 

alguns pressupostos são passíveis de serem utilizados no intuito de avançar conhecimentos no 

campo.  Assim, baseando-se, nos três momentos de reflexões supramencionados, emergiram as 

seguintes questões norteadoras da pesquisa: As organizações que, na atualidade, atuam com 

processos de experimentações de novas práticas organizacionais, consistem em suas essências 

modos de contraposição ao modelo dominante? O que caracteriza seus modos de organizar? 

Qual perfil dos participantes? Essas organizações podem ser consideradas como possibilidades 

de emancipação e transformação social? A primeira e a última questão apresentam-se como as 
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mais provocadoras, nesta pesquisa, pois as organizações alternativas podem tanto na forma 

como na essência se confundir e se assemelhar, em muitos aspectos, à burocracia flexível. Para 

Paes de Paula (2002), as formas organizacionais da burocracia flexível não constituem 

novidade, pois fazem parte da velha burocracia apresentada de forma disfarçada. Essas 

organizações revestem-se de nova roupagem, mas fundamentam-se nos mesmos princípios da 

organização burocrática, mantendo sua lógica mecanicista e funcionalista (PAES DE PAULA, 

2002). 

As novas formas organizacionais da burocracia flexível, são caracterizadas por 

flexibilização do tempo e da produção, o conhecimento como fonte de poder e formas novas e 

dissimuladas de controle e dominação, constituindo assim aparato ideológico mais sutil e eficaz, 

minando as possibilidades de emancipação humana. Esse tipo de organização, apesar da 

estrutura organizacional mais horizontalizada, resgate do trabalho de equipe, discurso de 

humanização e democratização, participação de todos os níveis no processo decisório, 

favorecem a centralização de poder e o autoritarismo (FREITAS, 2001; FARIA E 

MENEGHETTI, 2007) e a cooperação é instituída de acordo com interesses do capital (FARIA 

E MENEGHETTI, 2011).  

As organizações dominantes na modernidade, de caráter funcionalista e 

instrumentalista, orientadas para o crescimento econômico, para a racionalidade técnica e 

exclusivamente para mercado, representam o modelo hegemônico a ser seguido por todos. Mas, 

como argumentam Laclau e Mouffe (2001 apud BARCELLOS, 2012, p.23), “nenhuma 

hegemonia consegue dar conta de toda a realidade social”. Böhm (2006), em convergência, 

afirma que, o modelo hegemônico está acompanhado por forças de subversão e resistência. E 

para Schreven et al (2008) é importante reconhecer que existem muitas formas de organizar a 

vida social diferente do modo dominante. 

Seguindo essa perspectiva, esta pesquisa teve como intuito, analisar duas organizações 

que experimentam práticas organizativas distintas do modelo convencional de organização, 

uma da área de agricultura urbana e outra da área de gastronomia, respectivamente denominadas 

nesse estudo: Organização Comunitária e Organização Coletiva. Ambas as organizações 

apresentam características de organização diferentes daqueles que tipicamente caracterizam o 

modelo dominante, identificados por meio de seus discursos e em algumas de suas práticas 

organizativas. A Organização Comunitária apresenta conexão com princípios judaico-cristãos, 

enquanto que a Organização Coletiva apresenta consonância com os movimentos ligados às 

economias colaborativas e criativas e também prototipagem de vivências e food design. 
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Com a finalidade de compreender de forma mais aproximada a realidade dessas 

organizações, assim como, as características que as distanciam e as que as aproximam do 

modelo vigente organizativo, orientamos esta pesquisa pela seguinte questão: de que forma se 

organizam as duas iniciativas de produção, Organização Comunitária e a Organização Coletiva, 

que se apresentam como alternativas à lógica de organização dominante caracterizada pela 

organização técnica, a ideologia do crescimento, e a orientação mercadológica?  

 Diante desta problemática, apresentamos nossos objetivos de pesquisa: 

 

1.1 OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Caracterizar e comparar a Organização Comunitária e Organização Coletiva analisando-

as face às premissas do modelo organizacional dominante. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

- Descrever a Organização Comunitária e a Organização Coletiva, destacando suas 

características, modos de organizar e perfis dos integrantes; 

- Comparar a Organização Comunitária à Organização Coletiva; 

- Analisar a Organização Comunitária e a Organização Coletiva em relação ao modelo 

organizacional dominante.  
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1.2   JUSTIFICATIVAS 

 

As organizações que exercem práticas organizativas distintas do modelo dominante 

organizativo na modernidade têm recebido maior atenção nos últimos anos. Os estudos que 

tentam trazer conceituações e definições para essas organizações tem ganhado corpo na 

literatura brasileira.  

 Esses estudos, de viés crítico das organizações, têm procurado trazer reflexões teóricas 

sobre o posicionamento dessas organizações diante do modelo convencional. De acordo com 

Misoczky e Vecchio (2006) necessitamos considerar as “organizações que experimentam 

formas não gerenciais de convivência [...] para alimentarmos nossas reflexões teóricas [...] 

como uma contribuição para novos agenciamentos [...]”.  

As denominações mais usuais que essas organizações tem recebido pela literatura 

brasileira são:  organizações substantivas (SERVA, 1993); organizações contra-hegemônicas 

(MORAES, 2010; CASAGRANDE E CÂMARA, 2011; ZILIO, BARCELLOS, 

DELLAGNELO E ASSMANN, 2012; BARCELLOS E DELLAGNELO, 2013), organizações 

de resistência (MISOCZKY, FLORES E BÖHM , 2008; BARCELLOS, DELLAGNELO E 

SALES, 2013; 2014; 2017), organizações não convencionais (SEIFERT, VIZEU E 

HOCAYEN-DA-SILVA, 2015; CHIESA E CAVEDON, 2015), organizações alternativas 

(BARCELLOS E DELLAGNELO, 2013; MEIRA, 2011), entre outros.  Reconhecendo-se a 

falta de precisão nos termos encontrados na literatura, usados para nomear essas organizações, 

nesta pesquisa adotamos os termos “organizações não convencionais”, “organizações 

alternativas” e “organizações que se contrapõem (ou buscam contrapor-se) ao modelo 

dominante organizacional”. Consideramos que esses termos são mais abertos e abrangentes 

permitindo aceitar a diversidade e convivência de diferentes modos organizacionais, evitando 

idealizações.  

No estágio atual das pesquisas dos estudos das organizações não convencionais, há 

diversas denominações para essas organizações e não há precisão nos termos que as definem. 

Entretanto, podemos afirmar, baseando-se nessas pesquisas, que esse tipo de organizações 

assume a premissa de ser possibilidade de contrapor-se ao modo de organizar dominante na 

modernidade, por isso, são ignoradas pela tradição dos estudos organizacionais. De acordo com 
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Barcellos, Dellagnelo e Salles (2014), essas organizações associam-se às práticas que desafiam 

o modelo vigente não se subordinando à sua lógica. Barcellos, Dellagnelo e Salles (2017), 

fundamentando-se em Böhm (2006), afirmam que as organizações não convencionais são 

ignoradas pela tradição dos estudos organizacionais por não serem enquadradas pelo conceito 

de organização como sendo gerencialistas, empresas de locais de trabalho e entidade formal. 

As organizações desse tipo, mesmo atuando cada uma à sua maneira, podem gerar movimentos 

globais de resistência ao gerencialismo (BARCELLOS, 2012; SPICER E BÖHM, 2007).  

A relevância, desta pesquisa, para o campo de estudo das organizações não 

convencionais, dá-se devido à existência de diversificados tipos de organizações que não são 

explicadas pelas teorias da tradição dos estudos organizacionais e há poucas pesquisas 

empíricas sobre a temática. Assim, este estudo busca trazer novas visões para auxiliar a 

compreensão dessas organizações ao ajudar a lançar luz sobre a diversidade de alternativas 

organizacionais que tencionam e contradizem o modelo convencional, a fim de ir além das 

aparências e buscar compreender suas essências. Ademais, pode contribuir para reflexões sobre 

maneiras de se pensar a resistência à hegemonia organizacional em suas possibilidades e 

limitações.  

Diante do exposto, esta pesquisa busca compreender os modos de organizar da 

Organização Comunitária e da Organização Coletiva, em comparação ao posicionamento 

organizacional dominante, destacando as práticas organizacionais que se distanciam da forma 

convencional, sem deixar de considerar os aspectos da burocracia flexível (PAES DE PAULA, 

2002) e as apropriações empreendidas pelo capitalismo para se justificar e servir-se das críticas 

para se aperfeiçoar (BOLTANSKI E CHIAPELLO, 2009). 

Cabe ressaltar também que, está em voga, em ambientes virtuais e meios de 

comunicação, a temática das novas formas organizacionais. Essas podem apresentar-se pelos 

seguintes termos: sociocracia (SOCIOCRACIA.ORG), holocracia e autogestão (SENDIN, 

2014), organizações descentralizadas (MARQUES, 2016; ALVES, 2016), organizações de 

economia colaborativa (TOMAS DE LARA, 2016), entre outros. Algumas dessas formas 

organizacionais, por exemplo, a holocracia e a sociocracia, apresentam características da 

burocracia flexível, ou seja, é a velha burocracia, uma das identificações do modelo dominante, 

com nova roupagem (PAES DE PAULA, 2002), enquanto que outras, como, organizações 

autogeridas, descentralizadas e de economia colaborativa, podem ou não constituir casos dessa 

velha burocracia. Vale lembrar que algumas características como, autogestão, descentralização, 

horizontalidade, cooperação, entre outros, são comuns às organizações de burocracia flexível, 
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e às organizações que, de acordo com a literatura, representam oposição ao modelo dominante. 

Assim, para a compreensão dos modos organizacionais alternativos, ou seja, que representam 

contraposição ao modelo vigente, esta pesquisa, estabeleceu três dimensões de análise para 

caracterizar o modo organizacional dominante e verificar se as organizações pesquisadas 

representam resistência a ele. As dimensões de analise são: limites ao crescimento econômico, 

e limites à orientação para o mercado e limites a racionalidade técnica. Posto isto, este estudo 

institui sua importância para a temática das organizações não convencionais e dos estudos 

críticos das organizações. 

Além desta introdução, a presente pesquisa estrutura-se da seguinte forma: primeiro, 

será exposto o referencial teórico em que se apresenta o modelo dominante organizacional, ou 

seja, as organizações não convencionais, suas contradições e problemas e, após, os estudos das 

organizações não convencionais. Posteriormente, serão apresentados os procedimentos 

metodológicos. No capitulo quatro serão apresentadas a Organização Comunitária e a 

Organização Coletiva, bem como as comparações entre elas. O capitulo cinco, posicionará as 

organizações investigadas quanto ao modelo organizacional dominante. Em seguida, serão 

realizadas as discussões sobre tópicos deste estudo, relacionando-os com a temática das 

organizações alternativas ao modelo dominante. Por fim, serão apresentadas as considerações 

finais e limitações da presente pesquisa.  
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2     REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

O referencial teórico está disposto da seguinte forma: primeiro, apresenta-se as 

características das organizações convencionais, ou seja, do modelo dominante de organização, 

destacando suas características estruturadas em dimensões de análise.  Em seguida, busca-se 

retratar um breve panorama acerca das contradições e problemas do modo dominante de 

organizar e, posteriormente, expõe-se o estado da arte dos estudos sobre organizações não 

convencionais identificando suas premissas e características.  

 

 

2.1   O MODELO DOMINANTE DE ORGANIZAÇÃO  

 

 

As organizações convencionais podem ser denominadas, conforme a literatura brasileira 

sobre a temática, como organizações burocráticas (WEBER,1982; TRAGTENBERG, 1992), 

organizações gerencialistas (GAULEJAC, 2007), organizações hegemônicas (BARCELLOS E 

DELLAGNELO, 2013; MORAES, 2010), organizações capitalistas, ou seja, mercadológicas e 

orientadas para o crescimento econômico (SEIFERT E VIZEU, 2015), entre outros termos. Ao 

revisar a literatura brasileira identifica-se que a organização hegemônica é o modelo dominante 

estudado pelas teorias organizacionais, defendida como tipo ideal de organização e por isso 

indicado como modelo a ser seguido por representar máxima eficiência técnica. A organização 

hegemônica tende a instituir-se como “a única forma pela qual o organizar pode ser articulado 

– tornando invisível, não existente, a multiplicidade de diferentes mundos organizacionais” 

(MISOCZKY; FLORES; BÖHM, 2008, p.182). Esse modo de organização caracteriza-se 

predominantemente por: hierarquia, delegação e representação, individualismo e elitismo, 

valores orientados para o mercado, discriminação da diferença, rotina e reprodução na práxis 

burocratizada, gerencialismo (MISOCZKY, FLORES E BÖHM, 2008), modelo de 

empresarização (VIEIRA, DARBILLY E BARROS, 2012).  Para Barcellos e Dellagnelo 

(2013) ao retratar o caso, da Indymedia, estudado por Sullivan, Spicer e Böhm (2011) salientam 
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que, de acordo com os estudiosos do caso, essas organizações são caracterizadas por: 

acomodação, enclausuramento e competição. 

Alguns autores utilizam o termo “hegemonia” de Gramsci para caracterizar o modelo 

dominante de organização (BARCELLOS, DELLAGNELO E SALLES, 2014, 2013; 

CASAGRANDE E CÂMARA, 2011; ZILIO, BARCELLOS, DELLAGNELO E ASSMANN, 

2012; COELHO, DELLAGNELO, KANITZ, 2014). O termo hegemonia é utilizado por 

Misoczky, Flores e Böhm (2008, p.181) referindo-se a um “alinhamento do discurso político 

que produz um significado social específico, a definição de organização a partir de um enfoque 

sistêmico estrutural como objeto formalizado”.  Hegemonia não é fixa, mas é desafiada 

continuamente, havendo disputas constantes pelo posto de condição de hegemonia 

(BARCELLOS, DELLAGNELO E SALLES, 2014).  

Ao revisar a literatura sobre organizações convencionais, este estudo busca propor uma 

estruturação de três dimensões para definir essas organizações, são elas: orientação para o 

crescimento econômico, razão técnica e orientação para o mercado. Cada uma dessas dimensões 

será revisada na seção a seguir.  

 

  

2.1.2   Dimensões que caracterizam as Organizações Convencionais 

 

Esta subseção apresenta as características das organizações convencionais estruturadas 

em três dimensões: 1) o crescimento econômico, 2) mercado e, 3) organização técnica. Essa 

última subdividida em: eficiência técnica, racionalidade instrumental, produtivismo do modo 

de produção industrial, burocracia e gerencialismo. Essas três dimensões foram estruturadas 

com base em discussões e indicações do grupo acadêmico de pesquisa, denominado de “Formas 

Não Convencionais de Organização”. 
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2.1.2.1 Crescimento Econômico 

 

O crescimento econômico é um dos princípios orientadores das organizações 

capitalistas (SEIFERT, VIZEU E HOCAYEN-DA-SILVA, 2015). Seifert e Vizeu (2015) 

apresentam o crescimento como uma ideologia. Ao retratar as raízes históricas da ideologia do 

crescimento organizacional, os autores mencionam orientações ideológicas vinculadas ao 

capitalismo moderno. Uma delas diz respeito à necessidade de crescimento que é aceito como 

característica universal da condição humana moderna partindo de desejos e ambições 

ilimitadas. Essa visão, de acordo com os autores, baseia-se nas teorias de Adam Smith (2003) 

que defende que a natureza humana é essencialmente econômica e o progresso e as riquezas 

das nações dependem fundamentalmente de pessoas motivadas a satisfazer suas necessidades 

pessoais, estas ilimitadas. Illich (1976) vincula a orientação para o crescimento com a ideologia 

do desenvolvimento ilimitado. De acordo com Seifert e Vizeu (2015), a lógica do crescimento 

causa prejuízo social, a destruição de espaços conviviais e redução da diversidade, pois as 

pequenas organizações produtoras, que muitas vezes tem papel primordial em comunidades 

locais, acabam sendo abolidas pelo processo de crescimento de grandes corporações. De acordo 

com Latouche (2009) a orientação para o crescimento econômico baseia-se na acumulação 

ilimitada de capital, ou seja, a acumulação de riqueza e geração de lucro. De acordo com 

Schumacher (1977), sofremos de uma quase universal idolatria do gigantismo, em que se busca 

o crescimento econômico a qualquer custo. Neste contexto, se aponta necessário reconhecer as 

virtudes da pequenez. 

Entre os principais problemas do crescimento econômico estão: as questões ambientais, 

ou seja, a exaustão de serviços ecossistêmicos; a impossibilidade de florescimento individual 

e; por último, as desigualdades sociais. 

Quanto às questões ambientais, a discussão sobre a temática dos limites ao crescimento 

econômico iniciou-se por meio de um estudo, realizado em 1972 pelo Clube de Roma3. A 

pesquisa utilizou sistemas de informática para simular a interação do homem e o meio ambiente, 

levando em consideração o aumento populacional e o esgotamento dos recursos naturais. O 

estudo deu origem ao relatório “limites ao crescimento”. A conclusão a que se chegou foi que 

                                                           
3 O Clube de Roma é hoje uma ONG que teve início em abril de 1968 como um pequeno grupo de 30 pessoas 

ilustres e dez países diversos que se reuniram para tratar de assuntos relacionados ao uso indiscriminado dos 

recursos naturais do meio ambiente em termos mundiais (MUNDO EDUCAÇÃO). 
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se a humanidade continuasse a consumir os recursos naturais como na época, por consequência 

da industrialização, eles se esgotariam em menos de 100 anos. Assim, justificou-se a 

impossibilidade de crescimento infinito de qualquer subsistema que integre um sistema finito.  

Jackson (2013) defende que, a prosperidade individual não está à posse de riqueza, mas 

sim ao florescimento, ou seja, a capacidade de o indivíduo florescer. O autor denomina de 

florescimento a possibilidade de o indivíduo alcançar: bom relacionamento com familiares e 

amigos, segurança de si e das pessoas a quem quer bem, possibilidade de realizar coisas pelas 

quais se sinta gratificado, manutenção de um emprego decente com renda suficiente para a 

manutenção de uma vida digna e ao sentimento de pertencimento a uma comunidade da qual 

possa participar de forma ativa. Uma renda digna, não riqueza, é um elemento considerado. 

Todavia, apenas como um meio para o sucesso na meta do florescimento.  

Quanto às desigualdades sociais, de acordo com Schumacher (1977), a economia 

convencional deixa de lado os pobres, aquelas pessoas justamente para quem é preciso o 

desenvolvimento. Para o autor, a economia do gigantismo e da automação é um remanescente 

das condições e do pensamento do século XIX e é totalmente incapaz de resolver problemas 

reais de hoje. Assim, argumenta sobre a necessidade de um sistema de pensamento inteiramente 

novo, sistema esse baseado na atenção pelas pessoas e não primordialmente pelos bens. De 

acordo com Abromovay (2017) a sociedade em que o PIB cresce, mas está mal distribuída não 

está se desenvolvendo, pois, a maioria da população não participa das benesses do crescimento 

econômico4. Para Jackson (2013) ao considerar o crescer ou o decrescer, é necessário que as 

pessoas consigam viver num ambiente de fraternidade, trabalhando com renda digna, realizando 

o que gosta de fazer e com segurança, ou seja, florescendo em sua condição de ser humano. 

Logo, cabe considerar que, em casos ausência de crescimento ou decrescimento, a concentração 

de riqueza pode continuar em poucas mãos e assim, os mais pobres podem novamente ser 

prejudicados5.  

                                                           
4 Há a ideia de que o crescimento econômico gera acesso à renda distribuída pela população, assim, mais pessoa 

teriam acesso ao emprego e consumo, distribuídos ao longo da cadeia. Porém, ocorre o contrário, pois há 

desigualdade de renda, desemprego, desigualdade de acesso, crises ambientais simultâneas.   
5 Para França (2013 p.246), sobre a conciliação entre justiça social e decrescimento, nos países do Sul, “sugere-se 

que os países mais pobres devam seguir o exemplo dos mais ricos, mas como desacelerar a economia em países 

que precisam do desenvolvimento para garantir uma economia mais estável e, portanto, assegurar a justiça social? 

"Daí advém a contradição entre as duas justiças, social e ecológica, e a consequente dificuldade de se chegar a um 

acordo entre pessoas envolvidas com ecologia, no Norte e no Sul" (p. 290)”. 
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Essa seção discorreu sobre a primeira dimensão, ou premissa, do modelo dominante, o 

crescimento econômico, a próxima seção tratará da segunda dimensão, o mercado  

 

 

2.1.2.2 Orientação para o Mercado 

 

A orientação para o mercado é uma característica das organizações convencionais e 

pode ser integrada à lógica da criação artificial de necessidades, ao consumismo, à propaganda, 

ao crédito e à obsolescência programada.  

A ascensão do Mercado enquanto instituição orientadora do trabalho e da ação foi 

estudada por Polanyi (2000). Ao investigar as sociedades primitivas, o autor conclui que o 

homem é capaz de se organizar de formas distintas da forma mercantil e obter êxito nisso. Para 

Ramos (1989, p.148) “o mercado tende a transformar-se numa categoria de abrangência total, 

quanto à ordenação da vida individual e social”. O modelo de gestão hegemônico centrado no 

mercado molda as formas de ser, agir, sentir e pensar (RAMOS, 1989). Zilio, Barcellos, 

Dellagnelo e Assmann (2012) e Barcelos e Dellagnello (2013, p.4) ao mencionarem a 

mercantilização como característica da organização hegemônica, salientam que essas se 

baseiam em “construções modernas como o individualismo (DUMONT, 2000), o mito da 

escassez (SAHLINS, 1972), a privatização do mundo (PROUDHON, 1975), a racionalização 

(WEBER, 2000) e a ideologia do progresso (SCHUMPETER, 1988)”. O que faz sentido para 

os mercados faz com que o trabalho humano perca suas significações primeiras (GAULEJAC, 

2007). 

A orientação para o mercado pode expressar-se por meio da criação de necessidades, 

sendo assim, ocorre o que Illich (1976) chama de industrialização da carência. Para o autor, a 

necessidade pessoal transforma-se em carência mensurável, pois se acredita que não se pode 

viver sem o que a instituição produz e quanto menos se pode usufruir o que se obteve, mais se 

sente a necessidade de quantificá-lo. “A industrialização das necessidades reduz qualquer 

satisfação a um ato de verificação operacional, substituindo a alegria de viver pelo prazer de 

aplicar uma medida” (ILLICH, 1976, p. 36). 

 Observa-se o consumismo como manifestação latente da orientação para o mercado. 

Baumam (2008) diferencia consumo de consumismo. De acordo com Baumam (2008), o 
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consumo é um ato vital para a natureza humana, sempre presente nas sociedades, enquanto que 

o consumismo designa estilo de vida que fixa padrões de relações inter-humanas. Baumam 

(2008) faz uma analogia entre a sociedade de trabalhadores e a sociedade de consumidores. Na 

primeira, a força de trabalho é a mercadoria, na segunda, as próprias pessoas tornam-se 

mercadorias para serem reconhecidas como sujeitos. Na sociedade de produtores, os 

trabalhadores eram fáceis de lidar devido à alienação. Na sociedade de consumidores, o 

consumismo é alienado, pois se consome de maneira irrefletida, envolvidos pelos artifícios do 

mercado. De acordo com Baumam (2008), os homens que antes eram treinados como força-de-

trabalho, agora o são para serem consumidores. A sociedade de consumo depende da não 

satisfação dos consumidores e isso é vital para a capacitação e autorreprodução do sistema 

capitalista, uma educação e doutrinação ideológica que favorece o efêmero e a instantaneidade, 

onde a individualidade é privilegiada em detrimento do bem e do interesse da coletividade, 

enfraquecendo condições de resistência, organização e luta social (BAUMAM, 2008). De 

acordo com o autor, na sociedade de consumo as pessoas são admitidas como consumidoras e 

sua importância se resume a isso, ficando o papel de produtores para segundo plano. O alto 

padrão de consumo torna-se sinal de sucesso, mesmo que se pegue o preço de ter que trabalhar 

mais e estar fora de casa levando o contato entre amigos e familiares ao comprometimento 

(BAUMAM, 2008).  “Tornar-se consumidor exige um nível que dificilmente deixa tempo para 

as atividades que tornar-se cidadão demanda” (BAUMAM, 2008, p.188). O consumismo, o 

vício em trabalho dos executivos, alimenta o consumo de antidepressivos, ou seja, a indústria 

dos bens de consolação (LATOUCHE, 2009). O consumismo desenfreado é uma forma de 

preencher o vazio causado por um modo de vida dirigido pelas premissas das organizações 

hegemônicas, pois o prazer momentâneo propõe-se a aliviar as tensões resultantes desse modo 

de vida. A luta por posições na hierarquia social desgasta o homem, e mesmo quando obtém 

ascensão, o vazio continua sem ser preenchido.  

A teoria econômica moderna6, baseada fundamentalmente em Adam Smith, consiste na 

análise da produção, distribuição, consumo de bens e serviços e uso de recursos escassos. Além 

disso, os indivíduos são autointeressados e motivados por incentivos externos, assim, o “livre 

mercado” apresenta-se como solução para que haja o bem-estar para maioria de pessoas, por 

meio da competição. Pois os agentes econômicos, motivados apenas por seus próprios 

                                                           
6 A competição por recursos escassos, entre os agentes econômicos autointeressados, faz com que esses agentes 

produzam maior quantidade de produtos e serviços de mais qualidade. Esse esquema ocasiona: mais lucro, mais 

investimento na própria mais produção, crescimento econômico das empresas, mais empregos, aumento do poder 

de consumo. Por conseguinte, quanto maior o consumo, maior o lucro para as empresas e o ciclo se renova 
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interesses, por meio da competição, contribuem para o consumo e expansão do mercado e assim 

promovem o bem-estar da sociedade. 

Quanto à afirmativa de que os recursos são escassos, Latouche (2009) afirma que a 

mercantilização se baseia no princípio da escassez, levando à acumulação e à competição por 

recursos. “Como bem mostraram Ivan Ullich e Jean-Pierre Dupuy, a economia transforma a 

abundância natural em escassez pela criação artificial da falta e da necessidade em diante a 

apropriação da natureza e sua mercantilização” (LATOUCHE, 2009, p.46). Para exemplificar 

a argumentação do autor, Haddad (2011; 2017) afirma que, a introdução da ideia de que os 

recursos são escassos faz com que haja competição, pois, não há recursos disponíveis para 

todos, então as pessoas acumulam recursos e tiram de circulação, assim, os preços aumentam e 

menos pessoas podem ter acesso aos bens devido a barreira de preço criada, outrossim, as 

pessoas e os agentes econômicos tornam-se introdutores de escassez artificial. Em 

convergência, Latouche (2009) afirma que o mercado exclui uns e outros, etiqueta a gratuidade, 

impõem-lhe logotipos, marcas, pedágios e depois a revende. Essa escassez postulada pelos 

economistas se torna uma profecia que se autorrealiza.  

Ainda quanto ao princípio da escassez, Haddad (2011; 2017) menciona que, quanto à 

educação, por exemplo, as vagas em escolas e universidades podem ser escassas, porém, a 

circulação de conhecimento e aprendizados por meio de relacionamentos não é escassa. Quanto 

ao trabalho, pode haver escassez de postos de emprego no mercado de trabalho ao considera-se 

que, a forma como trabalho é concebido na atualidade, é ideologizada, porém, as atividades de 

trabalho não são escassas se outras perspectivas forem exploradas.   

Cabe mencionar as teorias microeconômicas do Dilema do Prisioneiro, originada da Teoria 

dos Jogos; e Tragédia dos Comuns, que contrariam a teoria economia moderna, pois consideram 

que a competição prejudica a todos, pois se relaciona ao esgotamento dos recursos comuns, 

enquanto que, interesses colaborativos trazem resultados melhores para todos os envolvidos 

(HADDAD, 2011; 2017).  

Essa seção discorreu acerca da segunda dimensão que caracteriza o modelo dominante, o 

mercado. A seção seguinte tratará da organização técnica, terceira dimensão, ou premissa, das 

organizações convencionais.  
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2.1.2.3 Organização Técnica  

 

A organização técnica encontra expressão nas seguintes subdimensões: a eficiência7 

técnica (ELLUL,1968), racionalidade instrumental (RAMOS, 1989), o produtivismo do modo 

de produção industrial (ILLICH, 1976; MARCUSE, 1973; GAULEJAC, 2007), a burocracia 

(WEBER, 1982), e o gerencialismo (GAULEJAC, 2007). A eficiência, ou fenômeno técnico, é 

segmentada por Ellul (1968) em técnica econômica, da organização e do homem.  A técnica 

econômica é subordinada à produção e vai desde a organização do trabalho até a planificação. 

A técnica da organização diz respeito as grandes massas, grandes negócios comerciais ou 

industriais, Estados e a vida administrativa ou policial, domínio jurídico, entre outros. A técnica 

do homem refere-se à medicina, genética, técnicas pedagógicas, a orientação profissional a 

publicidade, etc. (ELLUL,1968). De acordo com Adorno e Horkheimer (1947) a razão técnica 

é a racionalidade da dominação, pois está relacionada ao poder que os economicamente mais 

fortes exercem sobre a sociedade. Ela é o carácter da sociedade alienada de si mesma e está 

relacionada à padronização e à produção em série (ADORNO E HORKHEIMER, 1947).  

A eficiência técnica, concebida por este estudo como a primeira expressão da dimensão 

técnica, é estudada por Jacques Ellul. De acordo com Ellul, (1968) técnica é a totalidade dos 

métodos racionalmente encontrados e que demonstram eficiência absoluta em todas as áreas da 

vida humana. Para o autor, o interesse é a forca motriz da técnica e um de seus objetivos é sua 

aplicação em todos os domínios, ou seja, obter a adesão de todos.  

A eficiência técnica, de acordo com Ellul, (1968), refere-se ao “best one way”, ou seja, é a 

melhor forma de realizar uma atividade. Por isso, a realização das atividades não é espontânea 

pois recebe a intervenção da razão e da tomada de consciência. Para o autor, o fenômeno técnico 

refere-se ao empenho dos homens em dominar as coisas pela razão. Tornar contábil o que é 

subconsciente. Tornar quantitativo o que é qualitativo. Assim, a eficiência técnica relaciona-se 

à perda da liberdade do homem, pois exige racionalização e o saber fazer da melhor forma 

(ELLUL, 1968). 

                                                           
7Ellul (1968) trata fenômeno técnico e eficiência técnica como sinônimos. O autor também diferencia a técnica do 

fenômeno (ou eficiência) técnica.   
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Segundo para Ellul, (1968), o conceito de organização refere-se ao ato de racionalizar e 

promover a adequação mais perfeita entre meios e fins. Assim, a organização, expressão da 

eficiência técnica, apoia-se na impessoalidade, ou seja, em métodos e não em indivíduos. Ellul 

defende que a eficiência técnica busca resolver antecipadamente todos os problemas que podem 

surgir em uma organização, pois, evoca a dificuldade e resolve-a antecipadamente, assim, não 

admite a possibilidade de entregar-se a própria inspiração, engenho e inteligência, para achar 

solução no momento em que a dificuldade se apresentar.  

Para Ellul, (1968), a eficiência técnica não é neutra, mas está subordinada a valores que a 

transcende. O autor acrescenta ainda que a máquina é o ponto de partida da técnica, mas é 

apenas uma pequena parte dela. Por isso, a técnica não se manifesta apenas por meio da 

máquina, mas penetra em todos os domínios da existência do homem. Assim, atividades sem 

relação com a máquina, por exemplo, a forma educacional vigente, a pedagogia, psicologia, 

politica, esportes, administração, certas formas de divertimentos, formas de utilização da 

linguagem, entre outros, são expressões da eficiência técnica. 

Ao analisar a história da técnica, o autor, relata que, na divisão da sociedade, o Estado 

e a burguesia eram a favor da técnica enquanto que as massas eram contra, pois a partir da 

revolução industrial, inicialmente a técnica atendia aos interesses do Estado que desenvolveu a 

técnica industrial, política, militar e jurídica, como poder contra os inimigos internos e externos 

(ELLUL,1968). De acordo com o autor, depois do Estado, a burguesia percebeu a possibilidade 

de tirar enorme proveito da técnica ao explorar os homens. Então, surgiram manifestações 

populares contra o progresso técnico por meio das reivindicações operárias, que não 

participavam dos triunfos do progresso, mas ao contrário, padeciam com os inconvenientes. 

Posto isso, de acordo com Ellul (1968), dois fatos vão contribuir para que a técnica obtenha a 

adesão de todos em meados do século XIX.  Primeiro, Karl Max faz penetrar na massa a ideia 

de que a técnica é libertadora e o progresso técnico capaz de derrocar a classe burguesa e o 

capitalismo. Segundo, transformações ocorridas de 1850 a 1915, mostram o convencimento do 

povo sobre benefícios da técnica, entre eles, promessas de transformações favoráveis de 

possibilidades de fazer fortuna, comodidades da vida, facilidade para os transportes e medicina, 

diminuição progressiva da duração do trabalho e interesse pessoal de ideal de conforto. 

Consequentemente, interesses divergentes (Estado, burguesia e classe operaria), convergem a 

favor da técnica. Posto isto, não há mais hierarquia social rígida. O valor supremo é o trabalho. 

Trabalho produtivo, eficiente, permitindo o acesso aos mais altos graus de ascensão social 

(ELLUL, 1968).  
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Zilio, Barcellos, Dellagnelo e Assmann (2012) respaldados em Tragtenberg (1992), 

argumentam que o ethos ideológico da ciência, ao cultivar valores como máxima produtividade, 

racionalização e eficiência, faz uso de modelos que naturalizam a razão técnica condicionada 

historicamente, projetando ao futuro a lógica capitalista. 

O segundo aspecto importante para o entendimento da dimensão técnica que caracteriza 

o modo de organização dominante é que esta é uma manifestação da racionalidade instrumental. 

Conforme Thiry-Cherques (2009) o conceito de racionalidade foi sistematizado por Weber 

(2004).  Refere-se a ações sociais racionalmente orientadas e que em diferentes épocas e 

lugares, julga-se ser racional (THIRY-CHERQUES, 2009). Em geral, concorda-se que Weber 

reconhece quatro tipos de racionalidades, a saber: prática, teórica, substantiva e formal 

(instrumental) (KALBERG, 1980; THIRY-CHERQUES, 2009). A racionalidade prática 

refere-se a interesses egoístas e pragmáticos em que se aceita o status quo e procura o melhor 

meio de lidar com eles e também se calcula os meios para alcançar os fins (THIRY-

CHERQUES, 2009). Segundo o autor, a racionalidade teórica provê a explicação do mundo, 

constituição de conceitos abstratos, à atribuição de causalidades e à formação de significados 

simbólicos e relaciona-se a aquisição de conhecimentos, do pensamento sistemático. A 

racionalidade instrumental, como observa Thiry-Cherques (2009), refere-se a estruturas de 

dominação legais, econômicas, científicas por meio de normas que orientam organizações e 

mercado, enquanto que a racionalidade substantiva se refere a ações orientadas por conjunto de 

valores (THIRY-CHERQUES, 2009). Serva (1997), apoiado em Guerreiro Ramos (1989), faz 

a distinção entre as racionalidades instrumental e substantiva. De acordo com Serva (1997), a 

abordagem proposta por Guerreiro Ramos sobre as racionalidades é conceitual, assim, com base 

na complementaridade entre a ação substantiva e a ação comunicativa de Habermas (1987), o 

autor define para fins operacionais os elementos constitutivos da ação racional instrumental e 

substantiva. Para Serva (1997), os elementos constitutivos da ação racional instrumental são: 

cálculo, fins, maximização dos recursos, êxito, resultados, desempenho, utilidade, rentabilidade 

e estratégia interpessoal. “A lógica instrumental relaciona-se à busca do sucesso individual 

desprendido da ética, apenas pautado no cálculo utilitário e no êxito econômico” (SERVA, 

1997, p. 111). Guerreiro Ramos reconheceu que, na grande maioria das organizações produtivas 

a razão instrumental determina o padrão de sucesso a ser atingido, um sucesso orientado pelas 

leis do mercado. (SERVA, 1997) 

A terceira manifestação da dimensão técnica implícita no modo dominante de 

organização é a constituição do modo de produção industrial. Para Illich (1976) a técnica do 



32 
 

modo de produção industrial determina a produção em massa, orientado a satisfazer 

necessidades criadas artificialmente. Sua crítica tem como alvos principais o modelo atual de 

educação, a medicina e o sistema de transporte. A produção em massa faz com que a ferramenta 

domine o homem e não o contrário (ILLICH, 1976). Para o autor, no modo de produção 

industrial o homem é escravo dos especialistas, entre eles, os médicos, a indústria farmacêutica 

e os diplomas escolares. O sistema industrial que a priori deveria servir ao homem, o escravizou. 

De acordo com Illich (1976) o homem é escravo, inclusive das necessidades criadas. Saúde 

tornou-se mercadoria, pois a medicina burocratizada refinou a definição dos males e a eficácia 

dos tratamentos e atua na produção de novos tipos de doenças.  

“O monopólio do modo de produção industrial transforma os homens em matérias 

primas elaborados da ferramenta [...] pouco importa que se trate de um monopólio privado ou 

público’’ (ILLICH 1976, P.9). Um processo de produção industrial institui controle exclusivo 

sobre a satisfação de uma necessidade, eliminando qualquer recurso às atividades não 

industriais (ILLICH 1976). Posto isto, o autor, defende a diversidades de modos de vida em 

detrimento do monopólio do modo de produção industrial. Para o autor, é necessário permitir a 

coexistência de modos distintos entre si em uma sociedade, pois o monopólio do modo de 

produção industrial dificulta pensar conceitualmente outros modos de produção pós-industrial, 

dado que a superprogramação do homem no modo de produção industrial ameaça-lhe a 

criatividade. 

Illich (1976) propõe o modo de produção convivencial em contraposição ao modo de 

produção industrial. De acordo com o autor, em uma sociedade convivencial as pessoas 

participam na criação da vida social, e os valores éticos (sobrevivência, equidade e autonomia 

criadora) sobrepujam o valor técnico. O autor afirma ainda que em uma sociedade convivencial 

não há contratos sociais (e não submissão aos especialistas), e o acesso as ferramentas da 

comunidade é livre, na condição de não prejudicarem uma idêntica liberdade de acesso aos 

outros. Nestes termos, para Illich, a convivencialidade oferece ao homem a possibilidade de 

exercer uma ação mais autônoma e mais criativa com o auxílio de ferramentas menos 

controláveis pelos outros.  

Gaulejac (2007) afirma que o produtivismo do modo de produção industrial é 

transferido da linha de produção para a área de serviços e o modo de agir das pessoas. Assim, 

trata-se de racionalizar a produção dos homens com o modelo da produção de bens e de serviços 

e de tornar os indivíduos produtivos no modelo empresarial. Além disso, argumenta que a 

obsessão gestionária leva a um ativismo desenfreado, que não suporta o menor “tempo morto”. 
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Desse modo, essa agitação permanente faz perder o próprio sentido da vida. O autor ainda 

sugere que a obsessão gerencialista pelo produtivismo leva a um ativismo, uma agitação 

desenfreada fazendo com que a vida perca o próprio sentido. O combate contra a idolatria da 

urgência baseia-se em resgatar valores em extinção como a lentidão e a desocupação. O autor 

contrapõe o existencial ao produtivismo. O existencial é o registro do mundo vivido, dos 

sentimentos, emoções, relações afetivas, amorosas, sociais. O mundo vivido está no oposto do 

mundo da produtividade e do desempenho (GAULEJAC, 2007).  

O gerencialismo, neste estudo entendido como mais uma manifestação da lógica técnica 

que caracteriza o modelo dominante de organização, é de acordo com Gaulejac (2007) uma 

tecnologia de poder. Nessa perspectiva, “a gestão é um conjunto de técnicas e saberes práticos, 

propagados pelas grandes empresas, visando orientar condutas e estabelecer uma cultura 

corporativa” (GAULEJAC, 2007, p.20). Refere-se à uma ideologia que legitima a 

mercantilização do ser humano, transformando-o em “capital que convém tornar produtivo” 

(GAULEJAC, 2007, p. 28). Para o autor, o gerencialismo atua na mobilização das 

subjetividades para a realização de um ideal de indivíduo adequado às exigências da nova 

ordem econômica, ou seja: autônomo, polivalente, criativo, que assume responsabilidades e 

arque com riscos, que seja flexível o suficiente para contornar a instabilidade atual do sistema 

econômico, ou seja, um super-humano, que faça sempre melhor e mais rápido.  

De acordo com Gaulejac (2007), a ideologia gerencialista introduziu a instabilidade, a 

ruptura, a precariedade e a insegurança no mundo do trabalho, e, é marcado pela doença da 

quantofrenia em que traduz as ocorrências humanas e sociais em linguagem matemática. Como 

afirma o autor, “a ideologia gerencialista edifica o crescimento como dogma e invalida os 

debates sobre seu conteúdo” (GAULEJAC, 2007, p.269). 

Finalmente, a burocracia ou o modo de organização burocrático, tal como considerada 

por Weber (1982) constitui a forma ideal pela qual a organização técnica se manifesta na 

realidade social moderna, caracterizando assim, a forma predominante das organizações 

hegemônicas. Como sugerem Barcellos e Dellagnelo (2013), as organizações hegemônicas são 

o esquema tradicional de gestão burocrática. Segundo Faria e Meneghetti (2011, p. 426) “as 

características da burocracia moderna são próprias de uma racionalização estabelecida dentro 

do sistema capitalista de produção”. Sobre o processo de racionalização: 
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Weber analisa o processo de racionalização da sociedade na passagem da Idade Média 

para a Idade Moderna. O desencantamento do mundo, baseado no cálculo utilitário 

de consequências, substitui a mediação das relações sociais que antes estavam 

baseadas na tradição e no carisma. Uma racionalidade instrumental-legal se institui e 

modifica as relações na sociedade, fazendo com que a burocracia moderna se 

consolide como razão materializada desse processo histórico (FARIA E 

MENEGHETTI 2011, P.427). 

 

As organizações burocráticas materializam o tipo ideal de organização orientado para o 

alcance da máxima eficiência e produtividade que caracteriza a dimensão técnica do modo de 

organização dominante. Todas as ferramentas, pessoas e processos são controlados a fim de 

obter maximização. Em uma sociedade de produção industrial, este tipo de organização 

apresenta as características essenciais necessárias tendo em vista garantir a maior quantidade 

de produção de produtos e serviços, assim como maior possibilidade de consumo. Em aspectos 

técnicos, apresenta-se como forma vantajosa e superior de organização dando-lhe o status de 

modo de organização hegemônica na modernidade (FARIA E MENEGHETTI, 2011). De 

acordo com Weber (1982), as características da burocracia são: regência de áreas de jurisdição 

fixas e oficiais, leis e normas administrativas, relações de autoridade, normas relativas aos 

meios de coerção e consenso, relação hierárquica, sistema de mando e subordinação, gerência 

das atividades, tarefas delegadas por autoridade, administração formalizada por meio de 

documentos que regulam a conduta e as atividades das pessoas, treinamento e especializações 

das atividades, generalização do cargo para transformá-lo em profissão e suas atividades 

poderem ser aprendidas por qualquer outro trabalhador, impessoalidade, transitoriedade, 

salários recebidos por funcionários em troca de certa segurança social, carreira, entre outros. 

Por meio das características da burocracia é possível observar seu caráter de controle 

funcionando como uma máquina de poder que mantém tudo e todos no “eixo”, tratando as 

pessoas da mesma forma em que são tratadas as máquinas e os processos. Para Faria e 

Meneghetti (2011, p.5) “a burocracia é o oposto de autonomia, tanto individual como coletiva.” 

As pessoas não possuem autonomia, mas são impelidas a agir como autômatos, completamente 

dependentes do sistema burocrático que as dominam. O modo de pensar burocrático é 

incorporado de tal forma pelas pessoas que elas passam a praticar e reproduzir de forma 

automática os mecanismos intrínsecos da burocracia em todas as áreas de suas vidas. Isso traz 

consequências, pois na burocracia não é permitido à pessoa expressar sua verdadeira 

humanidade, mas é reduzida à posição de máquina ou peça de uma engrenagem. Essas 

consequências, na maioria das vezes, são resultantes de uma adesão e reprodução não 

conscientes.  
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Ainda que tradicionalmente caracterizam-se por serem organizações rígidas e 

mecânicas, para adaptar-se às novas realidades e contextos socioambientais da modernidade, as 

organizações burocráticas transformaram-se em organizações flexíveis ou pós-burocráticas 

(PAES DE PAULA, 2002). Quanto a essa suposta ideia da organização flexível tratar-se de 

uma “nova forma organizacional”, Paes de Paula (2002) argumenta que se trata apenas de uma 

nova roupagem para a mesma lógica de organizar da burocracia convencional. Com a evolução 

do capitalismo e do modo capitalista de produção as formas de controle e dominação foram se 

aprimorando. Na era atual, da acumulação flexível, a burocracia também se flexibiliza, mas 

mantém sua finalidade essencial: manutenção do sistema social vigente e a articulação de poder 

e controle sobre a classe dominada (PAES DE PAULA, 2002). Segundo Paes de Paula (2002, 

p. 138) “O que vem ocorrendo na realidade não é uma desburocratização, mas uma adaptação 

da burocracia ao novo contexto histórico”. As organizações burocráticas ao definirem-se como 

“pós-burocráticas” buscam obter adesão voluntária e inquestionável das pessoas por meio da 

disseminação de uma ideologia que legitime suas premissas e ações. Sobre a ideologia, no 

mundo das empresas de trabalho, por exemplo: 

 

A função da ideologia e das práticas ideológicas é reforçar a imagem positiva do papel 

da empresa, não deixando que o indivíduo se conscientize das contradições das 

políticas da empresa e das contradições sociais que subentendam (PAGÉS 1987, p 

86). 

 

Observa-se que as contradições presentes nas organizações pós-burocráticas revelam 

sua real essência. Daí a importância de não se deixar confundir por formas e práticas 

organizacionais flexíveis e participativas e que aparentemente sugerem alternativas às 

premissas do modo de organização dominante caracterizado nesse estudo pela acumulação 

progressiva do capital, a orientação mercadológica e a organização técnica para a máxima 

eficiência.   

Posto que as premissas, ou dimensões, do modelo dominante, conforme estruturado 

nesta seção, expressam-se por meio de a) mercado, b) crescimento econômico e, c) organização 

técnica; este estudo identifica, baseando-se em discussões do grupo acadêmico de pesquisa 

denominado de “Formas Não Convencionais de Organização”, que a concepção do termo 

“limite” constitui um parâmetro a ser explorado nas pesquisas de campo e em suas análises, 

para reconhecer organizações que, de alguma forma, não atendem ou adotam ações contrapostas 

às essas premissas do modelo organizacional dominante. Não foram identificadas, na literatura 
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que aborda as características de organizações dominantes e também, que trata de organizações 

alternativas à esse modelo, conceituações ou concepções acerca do termo “limite”. Assim, este 

estudo propõe o uso exploratório desse termo, na medida em que os achados de campo de 

pesquisa possibilitem identificar organizações que divergem, ou não se orientam para o 

mercado, crescimento econômico e para a organização técnica. 

Ao revisar a literatura que trata das características de organizações dominantes, essa 

seção 2.1.2, estruturou-as em três dimensões ou premissas: mercado, crescimento econômico e 

organização técnica. Além disso, assinalou a proposição do termo “limites” para identificar 

organizações que se contrapõem as essas premissas. A próxima seção busca salientar que as 

organizações convencionais, orientadas para o crescimento econômico, mercado e dimensão 

técnica, cada vez mais, revelam suas contradições, evidenciando problemas provenientes de 

seus pressupostos orientadores. 

 

 

 

2.2     CONTRADIÇÕES E CRISES DAS ORGANIZAÇÕES DOMINANTES  

 

 

As crises oriundas do modo dominante de organizar, resultante do paradigma 

vigente, são proeminentemente perceptíveis nas dimensões humanas e ambientais. Pode-se 

mencionar, além da insustentabilidade do sistema econômico-financeiro mundial, a 

insustentabilidade social da humanidade por causa da injustiça global, a crescente dizimação 

da biodiversidade (BOFF, 2012); aumento das desigualdades sociais, degradação do meio 

ambiente (GAULEJAC, 2007); precarização das condições de trabalho (ANTUNES, 2009); 

transformação dos homens em utensílios organizacionais (ENRIQUEZ, 2006); adoecimento, 

patologias mentais, entre elas a depressão (DEJOURS E MELLO NETO, 2012) e competição 

entre pares e a luta por lugares e visibilidade diante das demandas insatisfeitas de 

reconhecimento (DEJOURS, 2012).  

Boff (2012), apoiado em Barbault (2011), defende que, se toda a humanidade atingir o 

nível de consumo dos países ricos, seriam necessários cinco planetas Terra, o que é totalmente 

insano. Não há como manter o modo de produção capitalista sem que haja o aumento da 

degradação ambiental e das injustiças sociais (VIZEU, MENEGHETTI E SEIFERT, 2012). 
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Gaulejac (2007) defende a necessidade de renunciarmos ao consumismo para evitar a destruição 

das condições de vida sobre a terra e principalmente tirar a humanidade da miséria psíquica e 

moral. 

Há diversos estudos que denunciam as consequências que o modelo dominante de 

organização de trabalho causa às composições humanas. De acordo com Dejours e Mello Neto 

(2012), a organização do trabalho é instrumento propulsor de adoecimento, patologias mentais, 

entre elas a depressão. O ambiente de trabalho é marcado pela cultura da urgência e pressões 

por eficácia. A competição permanente é produtora de ansiedades e de patologias psíquicas 

(SERVA, 1997). A busca da produtividade promove diminuição dos empregos e a rejeição de 

trabalhadores com desempenho insuficiente (GAULEJAC, 2007). Para Guerreiro Ramos, a 

razão instrumental orientadora das organizações produtivas centradas no mercado é responsável 

pela insegurança psicológica pela degradação do planeta, além de produzir uma teoria 

organizacional incapaz de ensejar espaços sociais gratificantes aos indivíduos (SERVA, 1997). 

O estudo sobre violência nas organizações de trabalho de Faria e Meneghetti (2007), argumenta 

que a violência nessas organizações se manifesta de forma física, psíquica, social, estrutural e 

econômica. De acordo com esses autores, a violência física é manifestada na intensificação do 

ritmo de trabalho, na otimização das tarefas, dores crônicas, entre outros. A violência psíquica 

pode ser observada no medo da demissão, no sofrimento em realizar bem as tarefas, a frustração 

de não ser valorizado pelo trabalho desenvolvido, entre outros (DEJOURS, 2000). A violência 

social refere-se a reprodução sem questionamentos das práticas sociais nas relações de trabalho. 

São os costumes, os enquadramentos e os compartilhamentos sociais (FARIA E 

MENEGHETTI, 2007). A violência estrutural refere-se a forma de dominação expressa por 

meio da Burocracia (ARENDT,1970), assim como também na incorporação dos conhecimentos 

científicos (sistemas de produção, formas de gerenciamentos, técnicas que qualificam os 

indivíduos como recursos humanos etc.) sem questionamento (FARIA E MENEGHETTI, 

2007). A violência simbólica e a imaginária, no ambiente de trabalho, são expressas pelos 

favorecimentos individuais para ganhar o apoio dos funcionários, promessa do benefício extra 

para o melhor trabalhador, premiações tornados armadilhas de captura dos afetos (FARIA E 

MENEGHETTI, 2007). A violência econômica refere-se à sujeição as retribuições salariais 

incompatíveis, desemprego, ao subemprego e ao subtrabalho, a informalidade, a terceirização, 

ao desamparo previdenciário e de saúde, as condições desumanas de vida no ambiente social 

urbano ou social (BOFF, 2012; ANTUNES, 2009). 
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O desejo de reconhecimento dos indivíduos é projetado nas empresas pela adesão do 

discurso de que o crescimento pessoal do indivíduo corresponde ao crescimento da corporação, 

porém as contradições são notórias, pois “a lógica qualitativa do discurso choca-se com a lógica 

quantitativa da prática”. Pede-se “autonomia em um mundo hipercoercitivo”, pede-se 

criatividade “em um mundo hiper-racional”. Além disso, pede-se compromisso intenso com os 

projetos da empresa e flexibilidade para desligar-se a qualquer instante, assim, o indivíduo é 

livre para, enfim, seguir um programa imposto de qualidade máxima (GAULEJAC, 2007). 

De acordo com Gaulejac (2007), a autonomia, exigida pelas organizações gerencialistas, 

refere-se a uma identificação do indivíduo com a empresa, ou seja, uma “autonomia controlada” 

que gera uma forma de dependência psíquica, pois, para ser reconhecido como produtivo e 

excelente, o indivíduo deve submeter-se a critérios de qualidade que não são estabelecidos por 

ele. Porém, o autor complementa que, em muitos casos, a adesão total aos princípios e às regras 

das empresas ocorre apenas “de fachada” pelos trabalhadores. Em grande parte dos casos, os 

indivíduos se “fragmentam internamente” ou submergem na hiperatividade para não refletir na 

situação da qual não têm escapatória. 

 De acordo com o autor, a gestão gerencialista apresenta uma crise profunda da ordem 

simbólica, isto é, do conjunto dos referentes que dão sentido a ação coletiva. Além do que, a 

crise simbólica resulta em um fenômeno da perda progressiva de sentido, pois os símbolos estão 

nas bases das regras, das culturas e dos valores necessários para “fazer sociedade”. Ademais, 

os modos de legitimação e regulação do modo de gestão dominante também estão em crise, que 

tem como causas o pensamento utilitarista e a prevalência do direcionamento econômico sobre 

o simbólico. “A crise é constantemente evocada por meio do crescimento, do desemprego, dos 

déficits públicos, dos encargos, das variações da Bolsa” (GAULEJAC, 2007, p. 298). 

 Isso aponta para a necessidade de reconhecer, melhor entender e promover 

possibilidades de modos de organização alternativos ao paradigma vigente. Nessa direção, os 

estudos das organizações não convencionais, ou contra-hegemônicas, chamam a atenção, por 

apresentarem-se como caminhos possíveis a novos horizontes, não idealizados, não soluções, 

mas diferentes respostas à crise organizacional moderna.     

Essa seção discorreu a respeito das contradições e problemas do modelo dominante 

organizacional. A seção seguinte, tratará da temática dos estudos das organizações que buscam 

contrapor-se à esse modelo convencional. 
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2.3 ORGANIZAÇÕES NÃO CONVENCIONAIS OU CONTRA-

HEGEMÔNICAS 

 

 

Nesta seção apresenta-se a revisão dos estudos sobre organizações não convencionais, 

mencionando as principais pesquisas internacionais que influenciam a temática nacional. 

Posteriormente apresenta-se o estado da arte dos estudos brasileiros sobre o tema. 

 

 

2.3.1 Estudos sobre Organizações Não Convencionais no mundo 
 

 

A multiplicação das organizações não orientadas pelo modo dominante foi observada 

nos anos sessenta por todo o planeta reunindo-se em torno de ideais e princípios determinantes 

de ações conjuntas (SERVA, 1993). Baseando-se nos estudos de Huber (1985), Serva (1993), 

constata que no início dos anos 80, na Alemanha Ocidental estimava-se a existência de 

aproximadamente 11.500 de organizações alternativas, envolvendo 80.000 pessoas. O autor 

testifica, assentado em Rothschild-Whitt (1979), que nos Estados Unidos, as estimativas em 

1976 indicavam a existência de mais de 5.000 organizações não convencionais, e a criação de 

aproximadamente 1.000 delas a cada ano. Por meio do estudo de Serva (1993), observa-se que 

Rotschild-Whitt (1979) utilizou-se do termo “organização coletivista ou alternativa” para 

denominar as organizações não alinhadas com o paradigma vigente.  

  A revisão bibliográfica, ainda que não exaustiva, permitiu observar que entre os 

principais estudos publicados internacionalmente e que tiveram significativa influencia sobre 

os estudos conduzidos no Brasil, foram: The Collectivist Organization: An Alternative to 

Rational-Bureaucratic Models (ROTSCHILD-WHITT,1979); Becoming global (un)civil 

society: counter-hegemonic struggle and the Indymedia network (SULLIVAN, SPICER E 

BÖHM, 2011); L’entreprise: une invention latine? (SOLÉ, 2003). Observou-também muitas 
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referências às seguintes obras: Parker (2002); Böhm; (2006); Di Marco (2003); Knoke (1990); 

Chanlat (1999); e Clegg, 1998. Nessa direção, Barcellos, Dellagnelo, Salles (2017) indicam 

outros estudos no cenário internacional que trataram de “objetos atípicos” ou “abordagens 

alternativas das organizações”. São eles: anarquismo em organizações de voluntariado (LAND 

E KING, 2014); negação da liderança em organizações de movimento social (SUTHERLAND, 

LAND E BÖHM, 2014); experiências e narrativas de organização e gestão dos pobres e 

marginalizados no Brasil e Zimbábue (IMAS E WESTON,2012); contribuições dos 

movimentos sociais para a diversidade institucional (SCHNEIBERG, KING E SMITH, 2008); 

teoria das lutas contra a hegemonia da gestão (SPICER E BÖHM, 2007); indispensabilidade de 

superar-se colonialismo nos estudos organizacionais (IBARRA-COLADO, 2006) e , 

cooperativas de trabalhadores como uma alternativa organizacional (CHENEY, CRUZ, 

PEREDO E NAZARENO, 2014). 

 Entendemos que foge ao escopo desse trabalho promover a revisão exaustiva do 

conteúdo desses estudos. Neste momento, eles reforçam nosso argumento que o interesse por 

organizações não convencionais, ou como Barcellos, Dellagnelo, Salles (2017) preferem 

chamar: “objetos atípicos”, é um fenômeno internacional e crescente. Diante disso, optou-se 

por fazer a revisão dos estudos em organizações alternativas, conduzidos e publicados no Brasil 

nas últimas décadas. A próxima seção dedica-se a tal intenção. 

 

 

2.3.2 Estudos em Organizações Não Convencionais no Brasil  
 

 

Entre as razões de realizar a revisão bibliográfica e conhecer o estado da arte dos estudos 

brasileiros sobre organizações não convencionais, foi identificar quais as conceituações, 

utilizadas para denomina-las e quais premissas e fundamentos as orientam. Verificou-se que, 

foram utilizadas diversas denominações ao longo do tempo, tendo em vista identificar 

organizações atípicas ou não convencionais. Ainda que seja possível reconhecer diferenças 

entre elas, nota-se também que em geral compartilha-se entre os autores e as diferentes formas 

de denominação, a tentativa de apresentar objeto em questão como uma alternativa ao modelo 

dominante de organizar, ou a ele se contrapondo.   
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A literatura brasileira vem tratando do tema das organizações que se contrapõem ao 

modo dominante, utilizando-se de denominações diversas ao longo das últimas décadas. Os 

termos mais notórios são: organizações substantivas (SERVA, 1993); organizações contra-

hegemônicas. (MORAES, 2010; CASAGRANDE E CÂMARA, 2011; ZILIO, BARCELLOS, 

DELLAGNELO E ASSMANN, 2012; BARCELLOS E DELLAGNELO, 2013), organizações 

não convencionais (SEIFERT, VIZEU E HOCAYEN-DA-SILVA, 2015; CHIESA E 

CAVEDON, 2015), organizações de resistência (MISOCZKY, FLORES E BÖHM, 2008; 

BARCELLOS, DELLAGNELO E SALES, 2013; 2014; 2017), organizações não capitalistas 

(SEIFERT, VIZEU E HOCAYEN-DA-SILVA, 2015), organizações alternativas 

(BARCELLOS E DELLAGNELO, 2013; MEIRA, 2011) organizações anti-hegemônicas 

(MEIRA, 2013), entre outros. Apesar das diversas denominações, essas organizações têm como 

premissa serem possibilidades de se contrapor ao modo de organizar dominante. 

Um dos estudos pioneiros sobre a temática foi realizado por Serva (1993). O autor 

contrapõe as organizações orientadas pela racionalidade instrumental, ou seja, as organizações 

burocráticas às organizações orientadas pela racionalidade substantiva, e que o autor chama de 

organizações substantivas. Serva, apoiando-se em Rotschild-Whitt (1979) e Guerreiro Ramos 

(1989), cunha o termo “organizações substantivas” a fim de denominar as organizações que 

tem a primazia da racionalidade substantiva como traço mais marcante, ou seja, que não são 

orientadas pela racionalidade instrumental das organizações burocráticas. O estudo de Serva 

apresenta um levantamento realizado em 1990 com intenção de conhecer aspectos qualitativos, 

de doze organizações substantivas atuantes em Salvador. O resultado global do estudo mostrou 

que enquanto as organizações burocráticas orientavam-se por uma razão baseada no cálculo 

utilitário de consequências em que predomina a racionalidade ou razão instrumental, as 

organizações pesquisadas guiavam-se, predominantemente, por uma racionalidade que habilita 

ao indivíduo o resgate da condição humana, autenticidade, respeito à individualidade, 

dignidade, solidariedade, afetividade, prazer no trabalho, relações pessoais, as interações e a 

vivência do presente, equilíbrio dinâmico entre a satisfação pessoal e a satisfação social, 

autorrealização e concretização de suas potencialidades humanas. Serva (1993) conclui que 

para compreender as organizações substantivas não há de se tentar aprisiona-la em um 

significante, pois elas não apresentam um padrão fixo, não seguem e não se constituem em 

modelos a serem seguidos, não obedecem a técnicas de elaboração de estruturas. Elas compõem 

um arranjo, uma multiplicidade que implica a singularidade e a heterogeneidade. Para Serva 

(1993) a natureza não significante dessa multiplicidade, advém da espontaneidade.  
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 O termo “organizações contra-hegemônicas” também vem sendo utilizado pelos estudos 

mais recentes para denominar as organizações que se diferem do modelo dominante. Observa-

se que o termo contra-hegemonia é utilizado por Misoczky, Flores e Böhm (2008) ao apresentar 

estudos de práticas organizacionais que se contrapõem ao paradigma vigente. Posteriormente, 

outros trabalhos apropriaram-se do termo como é o caso dos trabalhos de: Moraes, (2010); 

Casagrande e Câmara, (2011); Zilio, Barcellos, Dellagnelo e Assmann (2012); Barcellos e 

Dellagnelo, (2013); Barcellos, Dellagnelo e Salles (2014); Chiesa e Cavedon (2016), entre 

outros. Nota-se que tanto as “práticas organizacionais” quanto “organizações como um todo” 

são tratadas no mesmo escopo de estudo da contra-hegemonia, como é o caso dos estudos de: 

Coelho, Dellagnelo e Kanitz (2014); Barcellos e Dellagnelo (2013); Misoczky, Flores e Böhm 

(2008); Vieira, Darbilly e Barros (2012). Ou seja, não há diferenciação entre práticas especificas 

dentro de uma organização e entre a organização como um todo.  

Tipicamente, são consideradas organizações contra- hegemônicas, as organizações que 

apresentam práticas que desafiam o modelo dominante não se submetendo à sua lógica 

(BARCELLOS, DELLAGNELO E SALLES, 2014); e devido a “seu fluxo contínuo e sua 

dinâmica particular dificilmente se enquadram sob as lentes das teorias dominantes nos EOs” 

(estudos organizacionais) (BARCELLOS, DELLAGNELO E SALLES, 2017, p. 10;). São 

formas de organizar que desafiam o modelo dominante, que o contrariam visando a sua 

superação e substituição, que não se limitando à mera adaptação funcional de conceitos e 

ferramentas gerenciais, confrontam a visão estabelecida do mundo como mercado (organização 

como empresa, ser humano como recurso) apresentando-se como rupturas ao sistema de capital 

(MISOCZKY, 2010; BARCELLOS E DELLAGNELO, 2013). Buscam soluções não 

mercadológicas para problemas individuais ou da coletividade (BARCELLOS E 

DELLAGNELO 2013). Essas organizações possuem procedimentos democráticos formais no 

intuito de envolver os membros nas decisões políticas (BARCELLOS E DELLAGNELO, 

2013). São caracterizadas por horizontalidade, participação direta nas decisões, construção 

coletiva da organização e de suas práticas, valores orientados para a vida, tolerância e 

solidariedade na relação com a alteridade, práxis criativa (MISOCZKY, 2010); e processos 

autogestionários (MISOCZKY, FLORES E BÖHM, 2008).  

O estudo de Barcellos e Dellagnelo (2013) ao retratar o caso, da Indymedia, estudado 

por Sullivan, Spicer e Böhm (2011) salientam que, para esses pesquisadores, as organizações 

contra-hegemônicas realizam estratégias organizacionais coletivas e relativamente não 

hierárquicas, recursos com códigos-fonte abertos e princípios de publicação, trabalho 
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voluntário, colaboração e paixão. Barcellos e Dellagnelo (2013), embasando-se em Andion 

(2005) defendem que essas organizações apresentam espaços enraizados na esfera pública, a 

participação dos atores na gestão coletiva e a gestão financeira baseada na hibridização de 

diferentes fontes de financiamento. As organizações contra-hegemônicas podem proporcionar 

um ambiente favorável à manifestação do indivíduo, a partir de que se podem reunir e acolher 

demandas identitárias diversas e capacidade de romper com o status quo (ZILIO, 

BARCELLOS, DELLAGNELO E ASSMANN, 2012). Segundo Casagrande e Câmara (2011) 

e Chiesa e Cavedon (2015) o anarquismo é característica da organização contra-hegemônica, 

pois baseia seus princípios em liberdade, convivialidade, ética, vida plena, na qual cada um é 

independente dos outros, mas vive em relação com eles, nova participação política, não 

hierárquica, e cooperativa. Barcellos e Dellagnelo (2013) fundamentando-se em Tenório (1998) 

afirmam que as organizações contra-hegemônicas são caracterizadas por um gerenciamento 

mais participativo, dialógico, com o processo decisório sendo exercido por diferentes sujeitos 

sociais, por meio da racionalidade comunicativa, em busca de soluções consensuais.  

 No levantamento realizado neste estudo, pode-se observar que as publicações nacionais 

apontam como espaços e contextos tipicamente habitados por organizações contra-

hegemônicas os seguintes: mídia ninja e de produção musical independente (ZILIO, 

BARCELLOS, DELLAGNELO E ASSMANN, 2012), zonas autônomas (CASAGRANDE E 

CÂMARA, 2011); espaços de cultura digital (CHIESA E CAVEDON, 2015), movimentos 

sociais e organizações de lutas e ativismo social  (MISOCZKY, FLORES E BÖHM, 2008), 

coletivos e organizações da sociedade civil, (BARCELLOS E DELLAGNELO, 2013), escolas 

e espaços terapêuticos (SERVA, 1993; SERVA 1997a; SERVA 1997b), comunidades 

tradicionais e comunidades faxinais (SEIFERT, VIZEU E HOCAYEN-DA-SILVA, 2015), 

pequenas empresas (SEIFERT E VIZEU, 2015); e organizações de economia solidária 

(MEIRA, 2013). Parafraseando o argumento e Barcellos e Dellagnelo (2013), estes constituem 

espaços de estudo tipicamente ignorados nos estudos organizacionais, mas que segundo as 

autoras anunciam formas e práticas produzidas mostrando novas possibilidades frente ao que 

comumente não é de interesse hegemônico.  

Barcellos, Dellagnelo e Salles (2017) mencionam publicações que não restringem o 

conceito de organização à noção de empresa, mas utilizam-se de múltiplas perspectivas teóricas, 

sendo assim, para as pesquisadoras, essas publicações estudaram exemplos de organizações 

contra-hegemônicas. Os exemplos mencionados pelas publicações são: a organização circense 

(OLIVEIRA E CAVEDON, 2015), as escolas de samba (TURETA E ARAÚJO, 2013), as 
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organizações híbridas (WOOD, 2013), economia solidária (ANDION, 2005; COSTA E 

CARRION, 2009; FRANÇA, 2007; PAULA ET AL., 2011) e organizações autogestionárias 

(FARIA et al., 2008; MISOCZKY, SILVA E FLORES, 2008; MORAES, 2010). Cabe 

mencionar que Meneghetti (2017, no prelo), ao estudar organizações autoritárias, identifica 

como “não convencionais”, as organizações terroristas Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Assim, 

conforme a referência usada, em seu estudo8, para caracterizar o modelo organizacional 

dominante, as organizações terroristas também podem ser exemplos de organizações contra-

hegemônicas9. 

Os estudos recentes consideram as organizações substantivas uma alternativa ao modelo 

dominante, no entanto vale ressaltar que Serva (1993), pioneiro ao tratar da temática, não 

descarta do escopo de organizações substantivas, as organizações orientadas para o mercado. 

Verifica-se também que o termo “novas formas organizacionais” não se apresenta como 

denominação adequada para caracterizar as organizações contra- hegemônicas, pois, verificou-

se que o vocábulo foi utilizado para caracterizar mudanças dentro do contexto da burocracia, 

reconfigurando o velho modelo, mas não contrapondo-se a ele. Esta verificação é feita por 

Dellagnelo e Machado-da-Silva (2000) que concluíram que as novas formas organizacionais 

não apresentavam, na época do estudo, ruptura com o modelo burocrático de organizações.  

Observa-se que alguns resultados de pesquisas empíricas sobre organizações contra-

hegemônicas revelaram que as organizações estudadas, apresentaram elementos contra-

hegemônicos em seus modos de organizar, mas também mostraram, em alguns aspectos, 

práticas do modelo dominante de organização. São os casos dos estudos de Barcellos, 

Dellagnelo e Salles (2014), Chiesa e Cavedon (2015), Coelho, Dellagnelo e Kanitz (2014), 

Vieira, Darbilly e Barros (2012). Mesmo assim, esses estudos concluem que essas organizações 

constituem alternativas organizacionais ao modelo hegemônico. Barcellos, Dellagnelo e Salles 

(2017, p.19) ao estudar a organização - Fora do Eixo - FDE concluem que quanto às práticas 

“existem regras formalizadas e divisão de tarefas, sem haver, no entanto, adoção da lógica 

burocrática”. Assim como também, o FDE “vive em constante tensão entre uma lógica 

particular e um contexto dominante cujo modus operandi colide com sua forma de produção do 

organizar.” (BARCELLOS, DELLAGNELO E SALLES, 2017, p. 19). Da mesma forma, o 

                                                           
8 As referências de modelo dominante organizacional, usadas pelo autor, convergem com as premissas de 

organizações convencionais estabelecidas na presente pesquisa.  
9 Essas organizações terroristas apresentam oposição à lógica dominante do sistema de capital, resistência à adoção 

da racionalidade técnica produtiva e crítica à relação produção-consumo infinita. (MENEGHETTI,2017). 
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estudo de Coelho, Dellagnelo e Kanitz, (2014, p.1) conclui que o distrito Ratones, “embora não 

de forma exclusiva, adotou várias práticas alternativas ao modelo hegemônico de organização”. 

Nestes termos, observa-se que a literatura brasileira considera uma alternativa ao modo 

hegemônico de organizar as organizações que em alguns aspectos distanciam-se do modelo 

dominante, mas não necessariamente fogem completamente da logica hegemônica, pois “estão 

inseridas num contexto social mais amplo” (BARCELLOS, DELLAGNELO E SALLES, 2014, 

p 695). Em consonância com as conclusões dos estudos mencionados, a pesquisa de Chiesa e 

Cavedon (2015), ao investigar a Casa da Cultura Digital (CCD) constata que essa organização 

apresenta elementos da doutrina anarquista apenas em determinados aspectos. 

 Alguns espaços de organizações contra-hegemônicas mencionados na literatura, entre 

elas, economia solidária e autogestionárias; carecem ser melhor investigados a fim de averiguar 

se representam uma alternativa às organizações dominantes desafiando o status quo, ou se 

apenas constituem aparência contra-hegemônica, mas com essência alinhada ao paradigma 

vigente. Essa suposição tem como referência estudos críticos que denunciam que a aparência 

alternativa pode, na realidade constituir reprodução de premissas e práticas de organizações 

dominantes. Quanto às organizações de economia solidária, por exemplo, o estudo de Paes de 

Paula (et.al 2011) identificou duas principais vertentes. Uma delas, defendida por autores como 

Coraggio (2000), Gaiger (2000) e Razeto (1999), refere-se à possibilidade de geração e renda, 

desvinculada das propostas políticas. A outra vertente, estudada por autores como Singer 

(2002), Candeias (2005), França e Laville (2004) e Mance (1999), refere-se à proposta que 

procura novas formas de se relacionar com o mundo, buscando a ruptura com os valores e 

práticas que orientam o modo de vida capitalista. Paes de Paula (et.al, 2011), conclui que, para 

que a economia solidária se constitua uma alternativa ao modelo dominante, necessita de mais 

do que alternativas de estruturas organizacionais, necessita de uma transformação de 

imaginário, ou seja, modificar o conjunto de crenças, valores e expectativas, pois só assim 

haveria uma efetiva transformação social. Quanto às organizações autogestionárias, Faria 

(2009; 2017) alerta que formas alternativas de gestão podem confundir-se com formas 

capitalistas de organização e produção. 

O intuito da investigação do estado da arte dos estudos das organizações não 

convencionais foi principalmente identificar as premissas dessas organizações. Verificou-se 

que não há consenso nem mesmo precisão nos termos e características que as definem. Porém, 

identificou-se que os fundamentos que identificam as chamadas organizações contra-

hegemônicas estão firmados em ser uma alternativa ao modelo dominante, estabelecer 
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resistência e contrapor-se e ele, assim como também romper com status quo (BARCELLOS, 

DELLAGNELO E SALLES, 2014; 2017; BARCELLOS E DELLAGNELO, 2013; ZILIO, 

BARCELLOS, DELLAGNELO E ASSMANN, 2012). Vale ressaltar que não há um modelo 

ou padrão que oriente essas organizações, mas singularidades que as diferenciam.  

Ao buscar identificar as premissas das organizações contra-hegemônicas, identificou-se 

um alinhamento com as perspectivas dos estudos de Polanyi (2000); Illich (1976) e Ramos 

(1989). Esses autores além de fornecerem uma crítica à razão orientadora do modo de organizar 

hegemônico, também indicam caminhos que podem levar à alternativas desse modo 

organizativo. Polanyi (2000) indica que há possibilidades não mercantis, ou seja, não orientada 

pelo mercado. Illich (1976) propõe a sociedade convivencial. Ramos (1989) baseando-se em 

Weber indica a racionalidade substantiva como alternativa à racionalidade instrumental 

predominante na razão mercadológica. Visto que as organizações contra-hegemônicas desafiam 

o modo dominante de organizar visando romper com o status quo ao estabelecer um novo 

organizar, foram identificados na literatura nacional, estudos que complementam a premissa 

dessas organizações. São os estudos sobre: sociologia da dádiva (VIZEU, 2009); convivialidade 

(ILLICH, 1976); o trabalho artífice (SENNETT, 2013); o bem viver (GUEVARA, ZANIN E 

RODRIGUES, 2016); simplicidade voluntaria (DA SILVA E HOR-MEYLL, 2016), e 

anticonsumo (CORREIO, REBOUCAS, NOGAMI E QUEZADO, 2014).  

Embora a literatura apresente várias denominações para as organizações que se 

contrapõem ao modelo dominante organizacional, utilizaremos os termos “alternativa” e “não 

convencional”, considerando que esses são mais abertos e abrangente. Além disso, tal 

concepção permite aceitar a diversidade e convivência de diferentes modos organizacionais, 

evitando idealizações. Em muitos momentos será utilizado, nesta pesquisa, apenas o termo 

“organizações que se contrapõem (ou buscam contrapor-se) ao modelo dominante 

organizacional”, reconhecendo-se a falta de precisão nos termos encontrados na literatura, 

usados para nomear essas organizações. Tem-se a preferência por não utilizar o termo “contra-

hegemônica”, por entender-se a necessidade de aprofundamentos quanto aos estudos sobre a 

concepção de hegemonia, para que então, seja estabelecida a noção de contra-hegemonia. 

Reconhecemos que as escolhas e limitações que caracterizam esse estudo, não permitiram a 

realização desse aprofundamento de forma satisfatória. 

Em suma, o referencial teórico desta dissertação, apresentou, baseando-se na 

perspectiva dos estudos críticos das organizações, primeiro, as características do modelo 

organizacional dominante, estruturando em três dimensões de análise, ou premissas: mercado, 
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crescimento econômico e organização técnica. Segundo, explicitou as contradições desse 

modelo convencional. Terceiro, buscou identificar os estudos que tratam de organizações que 

se contrapõem ao modelo organizacional dominante e que também indicam as principais 

características dessas organizações alternativas.  

Reconhecemos os problemas da falta de convergência entre autores quanto ao que 

representa à essência do modelo dominante organizacional. Por isso, este trabalho propôs, como 

ponto de partida, a estruturação dos aspectos das organizações convencionais, dimensionando 

em três premissas de análise, conforme supracitado. A ausência de consonância entre autores 

também é identificada nos estudos das organizações alternativas ao que diz respeito, por 

exemplo, às características e nomenclaturas dessas organizações, porém, a literatura converge 

ao indicar que essas organizações buscam práticas que as distanciam ou as contrapõem ao 

modelo organizacional dominante. 

Nesta direção, este estudo propôs que, uma das formas de contrapor-se ao convencional, 

relaciona-se à impor “limites” às premissas desse modelo dominante: mercado, crescimento 

econômico e organização técnica. Além disso, em complemento, também consideramos 

relevante utilizar como uma das bases de identificação de organizações não convencionais, as 

características que os estudos brasileiros dessa temática atribuem à essas organizações 

alternativas. Posto isto, duas bases de comparação, ou identificação, de organizações não 

convencionais emergem do referencial teórico deste trabalho: 1) modo de organizar, pautado 

em que publicações brasileiras recentes consideram características de organizações não 

convencionais e, 2) premissas do modelo dominante (mercado, crescimento econômico e 

organização técnica), em que o termo “limite” é concebido de forma exploratória para expressar 

contraposição à essas premissas. 

O referencial teórico adotado para esta pesquisa correlaciona-se aos objetivos do estudo 

ao possibilitar o estabelecimento das duas bases de identificação para comparar as organizações 

investigadas em relação ao modelo dominante, além de orientar a formas da descrição das 

organizações investigadas no presente estudo e também por fornecer embasamento para a 

realização das análises e discussões acerca dessas organizações. A partir disso, será possível 

verificar em que aspectos as organizações investigadas nesta pesquisa constituem modos de 

contraposição ao modelo dominante organizacional e se elas também constituem possibilidades 

de emancipação e transformação social. 
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Consideramos que os estudos sobre organizações não convencionais são importantes, 

no atual contexto dos estudos organizacionais, devido às justificativas já explicitadas na 

introdução nesta pesquisa e, inclusive, para possibilitar a compreensão das organizações que 

vêm questionando as premissas e ações das organizações convencionais por meio de suas 

experimentações e práticas, não se enquadrando assim, intencionalmente ou não, no modelo 

organizacional dominante. Ainda, para aproximar-se de possibilidades de explicações à grande 

quantidade de pessoas que têm abandonado seus trabalhos em organizações convencionais, 

devido às contradições e problemas inerentes à essas organizações.  

Por conseguinte, esta pesquisa partiu para a investigação duas organizações que adotam 

práticas que se contrapõem ao modelo organizacional dominante: a Organização Comunitária 

e a Organização Coletiva. Assim, a próxima seção explicitará os procedimentos metodológicos 

adotados na etapa empírica desta pesquisa.  
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3       PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Esta seção apresenta o delineamento e delimitação metodológicos da pesquisa, 

explicitando as etapas da pesquisa, os sujeitos investigados e, por último, o processo de coleta 

e análise de dados. 

 

 

 

3.1     DELINEAMENTO E DELIMITAÇÃO DA PESQUISA  

 

 

Para compreender da essência das organizações não convencionais investigadas nesta 

pesquisa, o estudo qualitativo de natureza descritivo-exploratória mostrou-se mais adequado. 

A pesquisa qualitativa (GODOY 1995) envolve o contato direto do pesquisador com a situação 

estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos 

pesquisados (SAMPIERI, CALLADO E LUCIO, 2013; GODOY 1995). A pesquisa qualitativa 

considera a estrutura na qual os indivíduos interpretam seus pensamentos sentimentos e ações, 

partindo de focos de interesses amplos, que vão se definindo no decorrer do estudo (GODOY 

1995), a fim de interpretar os fenômenos de acordo com os significados conferidos pelas 

pessoas (DENZIN E LINCOLN, 2006). Os pesquisadores qualitativos estão preocupados com 

o processo e não simplesmente com os resultados ou produto e não partem de hipóteses 

estabelecidas a priori (GODOY, 1995).  

Os estudos descritivos são utilizados para descrever sistematicamente as características 

de fatos e fenômenos de determinada realidade (RICHARDSON, 2012). Esta pesquisa buscou 

verificar de que forma se organizam duas organizações com iniciativas de produção, que se 

apresentam como alternativas à lógica de organização dominante por meio das técnicas de 

observação e entrevista, ressaltando os significados subjacentes e a interpretação dos atores 

envolvidos (STAKE, 2011).  
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A pesquisa é de cunho exploratório quando lida com situações pouco conhecidas 

(GODOY, 1995) e quando se deseja conhecer as características de um fenômeno para, 

posteriormente, buscar compreender as relações que o permeia (RICHARDSON, 2012). As 

pesquisas sobre os modos organizacionais não convencionais foram pouco explorados até o 

presente momento no campo dos estudos organizacionais por não se enquadrarem nos moldes 

tradicionais e assim estiveram deixadas à margem. Desta forma, as pesquisas sobre essas 

organizações, como a concebida por este estudo, trazem novos elementos de análise para a 

temática, visto que, as organizações alternativas não apresentam modelos padronizados mas 

sim formas diversificadas, fluídas e em constante construção.    

Em relação à temporalidade, o estudo tem corte transversal, haja vista que, conforme 

aponta Kumar (2005), em um estudo de corte transversal, os dados são coletados em um 

momento no tempo. O nível de análise considerado neste estudo é o organizacional, em que 

serão analisadas, a fim de comparar, as organizações não convencionais, Organização 

Comunitária e a Organização Coletiva. A unidade de análise é o modo de organizar, pois será 

buscada a compreensão das organizações selecionadas, por meio de seus modos de organizar.  

O delineamento desta pesquisa é caracterizado por estudo comparativo de casos de duas 

organizações não convencionais a fim de realizar comparação entre elas e posicioná-las quanto 

ao modelo organizacional dominante. De acordo com Yin (2001), o estudo de caso é 

investigação empírica que pesquisa um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da 

vida real. Possibilita lidar com uma ampla variedade de evidências como documentos, 

entrevistas e observações (GODOY, 2006).  

O estudo comparativo de casos possibilita identificar as similaridades e diferenças entre 

as organizações (Yin, 2001). Conforme sugere Bulgacov (1998), ao comparar casos 

caracterizados pelo mesmo fenômeno, pode-se averiguar se os resultados encontrados seguem 

um padrão e contém regularidades, permitindo avanços quanto ao quadro teórico, uma vez que, 

alguns eventos, relações, ações, ou características, a princípio, tidos como universais, podem 

constituir em contingências, ou então, podem indicar o oposto. 
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3.1.1 Etapas da Pesquisa 
 

A presente pesquisa foi dividida em três etapas distintas. A primeira etapa consistiu na 

familiarização com a temática das organizações que buscam contrapor-se ao modelo dominante 

organizacional iniciada por uma revisão integrativa da literatura brasileira em busca por 

definições, conceitos para essas organizações, identificando estudos teóricos e empíricos sobre 

o tema, como essas organizações tem sido diferenciadas das organizações dominantes, e a 

forma como a temática vêm sendo tratada pelos estudos organizacionais.  

A segunda etapa consistiu em selecionar as organizações a serem investigadas. Para 

isso, foram realizadas observações de dados secundários, visitas às organizações e entrevistas 

de aproximação com alguns integrantes. Utilizou-se como critério de seleção o fato das 

organizações selecionadas, contraporem-se, de alguma forma, ao modelo organizacional 

dominante. Essa verificação inicial foi realizada por meio de entrevistas de aproximação e 

conversas com integrantes dessas organizações. Para isso, foram utilizados como referência os 

indicativos de estabelecimento de limites as três ou a alguma das características do modo de 

organização dominante, estruturada nesta pesquisa da seguinte forma:  a) orientação para o 

crescimento, b) orientação mercadológica e, c) a lógica técnica de organização. Também foram 

usadas como parâmetros de referências, as características de organizações que se diferenciam 

do modelo dominante, mencionadas pelas publicações brasileiras sobre a temática das 

organizações contra-hegemônicas. 

Tendo em vista que a importância do acesso e contato com as organizações e seus 

integrantes constituem elemento central para a condução da pesquisa, optou-se por escolher 

casos que convenientemente estivessem mais próximos da rede de relacionamentos da 

pesquisadora. 

Os casos selecionados para esta pesquisa, de acordo com os critérios supramencionados, 

foram a Organização Coletiva e a Organização Comunitária, nomes fictícios tendo em vista 

garantir alguma anonimidade às organizações e seus membros. A seleção dos casos considerou 

as formas não convencionais de organização que apontassem para alternativas distintas entre 

elas, sendo assim, buscou-se, conforme supramencionado, uma organização colaborativa da 

área de alimentação e gastronomia, a Organização Coletiva, e uma organização comunitária 

formalmente constituída como uma ONG (Organização Não Governamental), a Organização 

Comunitária. Ambas estão localizadas no Paraná.  
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A terceira etapa abarcou a pesquisa de campo, em que foram realizadas as coletas de 

dados por meio de entrevistas, visitas, observações e imersão (essa última apenas para o caso 

da Organização Comunitária, conforme será explicado na seção 3.1.3).  

A quarta etapa, o início da redação do estudo, consistiu na descrição das duas 

organizações investigadas. Primeiro, foram realizadas as apresentações das organizações, 

descrevendo as suas formas de estruturação e principais características. Segundo, foram 

apresentados os integrantes das organizações e foram identificados os principais perfis de 

participantes que compõem essas organizações. Terceiro, descreveu-se os respectivos modos 

de organizar, a fim de estabelecer comparações entre as organizações. Os modos de organizar 

foram descritos utilizando-se da estruturação proposta pelo estudo de Rothschild-Whitt (1979), 

assim, foram descritos baseando-se nas seguintes categorias: autoridade, regras, controle, 

recrutamento e progressão, relações sociais, remuneração e incentivos, estratificação social e 

divisão do trabalho. 

A quinta etapa, a análise de dados, consistiu em comparar as duas organizações 

investigadas entre elas. Essa etapa foi subdividida em três fases. Primeiro comparou-se as duas 

organizações, considerando a formas de estruturação e principais características, assim foram 

identificadas as principais semelhanças e diferenças entre elas. Segundo, os perfis dos 

integrantes das duas organizações foram comparados e assim, descreveu-se as principais 

semelhanças e diferenças entre os perfis dos integrantes das organizações investigadas. 

Terceiro, foram realizadas comparações entre os modos de organizar das duas organizações 

investigadas nesta pesquisa e também entre essas e às organizações coletivistas do estudo de 

Rothschild-Whitt (1979). Para isso, foram utilizadas as categorias analíticas da autora para 

estruturação dos modos organizacionais a fim de realizar as comparações, conforme já havia 

sido utilizado na quarta etapa, para a descrição dos modos organizacionais das organizações 

investigadas. 

A sexta etapa, a segunda e principal fase das análises de dados, consistiu em posicionar 

e analisar criticamente, quanto ao modelo organizativo dominante, os dois casos 

organizacionais desta pesquisa, conforme será explicado na seção 3.1.3.  
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3.1.2 Sujeitos da pesquisa 

 

O presente estudo selecionou, conforme supramencionado, duas organizações que, 

inicialmente, apresentaram indícios de algum tipo de contraposição ao modelo dominante 

organizativo: Organização Comunitária e Organização Coletiva.  

O estudo contemplou, para o caso da Organização Comunitária, além do fundador da 

organização, as pessoas que, no momento da pesquisa de campo, faziam parte do núcleo de 

moradores da organização, ou seja, as pessoas que com moradia fixa na sede da ONG. A 

Organização Comunitária estava composta por oito moradores adultos e duas pessoas menores 

de idade. As pessoas menores de idade são filhas dos moradores da ONG. São: uma criança de 

5 anos de idade e uma adolescente de 14 anos de idade. Foram entrevistados sete dos oito 

adultos da organização. A pessoa que não foi entrevistada atua em organização convencional e 

apesar de morar na ONG, atuava com menos frequência nas atividades da casa. Os integrantes 

considerados para esta pesquisa foram: Jorge, Luciano, Lucia, Marina, Marcelo, Monica e 

Michele (nomes fictícios). Os três primeiros integrantes mencionados estão inseridos na 

organização, praticamente, deste os primeiros passos da mesma, enquanto que os outros quatro 

participantes atuam no espaço há aproximadamente dois anos.  

Esta pesquisa considerou, para o caso da Organização Coletiva, os integrantes que 

compõem o núcleo central operacional da organização e que atuavam há no mínimo quatro 

meses na organização e também estão todos os dias no espaço, ou, no caso dos participantes da 

escala da cozinha, os que atuam em com maior frequência na Coletiva10. Os integrantes da 

Organização Coletiva, considerados para esta pesquisa foram: Mauricio, fundador principal da 

organização, os baristas Bruno e Elaine, o padeiro Celso, as cozinheiras Simone e Julia e o 

fotógrafo Lucas (nomes fictícios).  

Não era intenção entrevistar os profissionais que se utilizam do espaco de coworking 

da organização, nem mesmo membros que atuavam há menos de quatro meses na organização, 

mas, devido as circunstâncias, houve interação com essas pessoas. Assim, houve conversa com 

Marcos que atuava no administrativo da Coletiva desde outubro de 2017, há dois meses, 

Benjamim que utiliza o espaço de coworking da organização e fornece Matte para a Coletiva e 

Gabriela que também tem escritório no coworking da Coletiva e é responsável pela manutenção 

                                                           
10 Considera-se o período desta pesquisa, para informar que foram consideradas as pessoas que atuavam com maior 

frequência na cozinha.  
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da horta da organização.  

Optou-se por utilizar nomes fictícios para identificar as organizações investigadas e 

seus integrantes, embora não tenha sido solicitado por nenhum dos entrevistados.  Além disso, 

foi usado, na redação deste estudo, o itálico para diferenciar os trechos de citação direta 

referente às falas dos entrevistados. 

 

 

3.1.3 Coleta de dados  
 

Os procedimentos metodológicos adotados para o desenvolvimento deste estudo 

consideraram a coleta de dados secundários e primários. A coleta dos dados secundários da 

Organização Coletiva e da Organização Comunitária iniciou-se no primeiro semestre de 2017. 

Compôs as fontes de dados secundários para o estudo das duas organizações investigadas: 

reportagens, informações em redes sociais, notícias, vídeos, publicações e toda sorte de 

materiais disponibilizados ao público por meio da internet.  

Os dados primários foram obtidos por meio de observação participante, visitas 

técnicas, visitas de observação, entrevistas não estruturadas e semiestruturadas. Sendo que, a 

observação participante foi realizada apenas para o caso da Organização Comunitária, enquanto 

que as outras formas de coletas de informações, visitas técnicas, visitas de observação, 

entrevistas não estruturadas e semiestruturadas, foram utilizadas para as duas organizações.  

O primeiro contato pessoal com a Organização Comunitária ocorreu em 27 de julho 

de 2017, em uma visita realizada à organização ainda quando estava instalada em um município 

da microrregião de Ponta Grossa-PR, a uma distância de 70 km de Curitiba, e preparava-se para 

mudar-se para a capital. Houve participação em refeição de almoço e visita que durou, desde à 

tarde e a manhã do dia seguinte na organização. Em 05 de agosto foi possível participar do 

primeiro mutirão para ajudar a descarregar o caminhão de mudança na nova sede da 

organização em um bairro de Curitiba, afastado da região central da cidade. Em visitas à ONG 

nos dias 15, 17, 18 e 25 de agosto, nos períodos das tardes, houve participação nas realizações 

das atividades de arrumação da mudança de residência e ainda no dia 25 foi realizada uma 

entrevista com o fundador da ONG. Em 31 de agosto a pesquisadora passou o dia na ONG e 

ficando hospedada no local até dia 01 de setembro. Assim, foi possível acompanhar uma 

reunião administrativa. Em 06 de setembro foi realizada uma segunda participação em reunião 

administrativa da organização. 

A pesquisadora esteve hospedada em um período de imersão de, aproximadamente, 
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cinco dias na Organização Comunitária entre os dias 25 e 30 de setembro de 2017. Durante o 

ínterim de imersão, participou das atividades seguindo a rotina da ONG juntamente com seus 

integrantes. Nesse período, foram realizadas a observação participante e as entrevistas não 

estruturadas e semiestruturadas com os membros da organização. Durante a imersão, os 

integrantes disponibilizaram e-mails, contendo as informações concernentes ao processo de 

tomada de decisão da mudança de sede da organização, que haviam sido trocados com os 

parceiros externos e moradores da Casa.  

Após o período de imersão na Organização Comunitária, foram realizadas 

aproximadamente, mais seis visitas à ONG. Em síntese, foram realizadas, aproximadamente, 

dez visitas à organização e uma imersão de cinco dias.  

Quanto a Organização Coletiva, o primeiro contato ocorreu no segundo semestre de 

2016, em uma visita técnica. Para essa organização optou-se por não realizar observação 

participante para coleta de dados, visto a grande quantidade de dados já adquiridos por meio de 

visitas técnicas, entrevistas e visitas de observação, além das informações trazidas pelos dados 

secundários sobre essa organização. E também, a experiência da coleta de dados da primeira 

organização, a Comunitária, mostrou um balizamento da quantidade de informações 

necessárias para alcançar os objetivos da pesquisa. A coleta de dados primários do Organização 

Coletiva foi realizada em três fases: três visitas técnicas, uma entrevista pessoal com o iniciador 

da organização, e três vistas de observação em que foram realizadas entrevistas com os demais 

integrantes que compunham o núcleo operacional central da organização.  

A entrevista pessoal, de aproximação, foi realizada com Mauricio, o principal fundador 

da Organização Coletiva, foi conduzida fora do ambiente da Organização Coletiva, em um 

shopping11, em abril de 2017 e durou cerca de uma hora e dezesseis minutos. Mauricio buscou 

relatar as características e história da Organização Coletiva, assim como também, a sua própria 

trajetória profissional e de alguns integrantes da organização.  

Em meados de novembro de dezembro de 2017, foram realizadas as visitas de 

observação à essa organização e entrevistas com seus integrantes. Nessa última fase, além da 

observação do espaço e da interação entre as pessoas, foram entrevistados os integrantes do 

núcleo operacional central da organização.  

As entrevistas com integrantes das duas organizações investigadas, Organização 

                                                           
11 Vale informar a limitação de uma entrevista realizada em shopping, pois não é local mais indicado para a 

realização de uma entrevista em profundidade. 
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Comunitária e da Organização Coletiva, ocorreu, inicialmente, de forma não estruturada, mas 

durante o processo, foi constatado que era necessário dar um direcionamento às conversas. 

Assim, posteriormente, foram realizadas entrevistas semiestruturadas a fim de obter maior 

objetividade na coleta de dados. As entrevistas foram gravadas em um gravador de aparelho 

telefônico. 

O total de áudios gravados na fase de coleta de dados sobre a Organização Comunitária 

resultou em aproximadamente seis horas e trinta minutos de gravação. Desse total de áudios 

gravados três horas foram transcritas na íntegra resultando em vinte e nove páginas de 

transcrição. Três horas e trinta minutos de áudios gravados não foram transcritos por 

apresentarem informações saturadas, já captadas em entrevistas anteriores. Esses últimos 

áudios não transcritos foram ouvidos, aproximadamente, por três vezes cada um a fim de extrair 

informações diferenciadas e importantes.  

O total de áudios gravados na fase de coleta de dados sobre a Organização Coletiva, 

resultou em aproximadamente quatro horas e trinta minutos de gravação. Desse total de áudios, 

quatro horas de áudios foram transcritas na íntegra resultando em trinta páginas de transcrição. 

Muitas informações importantes foram obtidas por meio de observações, conversas informais 

e entrevistas não gravadas, tanto na Organização Comunitária quanto na Organização Coletiva. 

Essas informações foram anotadas, ou relembradas, e constituíram materiais de suma 

importância para as análises.  

 

 

3.1.4 Análise de Dados 

 

Em relação a análise dos dados, primeiramente foi realizada a escuta dos áudios e 

anotações de campo com o intuito relembrar as informações, mas sem intenção de realizar 

classificações ou categorizações precedentes dos dados. Posteriormente, foi realizada a 

transcrição escrita completa das entrevistas. Em seguida, foram realizadas as leituras e releituras 

das entrevistas transcritas e das demais anotações de campo, oriundas das observações e 

imersão.  

O tratamento analítico dos dados foi realizado por meio da técnica de análise 

qualitativa de conteúdo. Assim, esta pesquisa afastou-se das chamadas regras de enumeração 

propostas por Bardin (1979) para análise de conteúdo, com evidência de uma influência 

quantitativa e positivista como a contagem da frequência com que determinados termos 
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aparecem numa narrativa. Vale lembrar que Bardin (1979) reconhece que a natureza do material 

a ser analisado direcionará a escolha do tipo de medida a ser adotada para análise dos dados. 

Posto isso, a análise realizada nesta pesquisa apoiou-se na perspectiva de Trivinõs (1987) que 

apresenta a importância do método no campo da pesquisa qualitativa. Sendo assim, esta 

pesquisa baseou-se na análise qualitativa das categorias, sem pretensão de considerar as 

questões quantitativas. A análise de conteúdo pode ter duas finalidades básicas. A primeira 

refere-se à verificação de que por meio dela pode-se chegar às respostas para as questões de 

pesquisa inicialmente formuladas. A segunda finalidade relaciona-se à possibilidade alcançar o 

que está implicitamente evidenciado, descobrindo assim, o que está por trás dos conteúdos 

manifestos (MARGOTO, 2007). 

Quanto à estruturação das análises dos dados, após a primeira parte das análises, a 

quarta etapa deste estudo, em que se comparou as organizações pesquisadas, descrevendo suas 

formas de estruturação/ características, os perfis dos participantes e, por último, seus modos de 

organizar, conforme foi informado na seção 3.1.1; partiu-se para a segunda, e principal, fase 

das análises de dados desta pesquisa: a análise crítica do posicionamento, quanto ao modelo 

dominante organizativo, da Organização Comunitária e da Organização Coletiva. Assim, a 

segunda fase das análises de dados, buscou posicionar as organizações investigadas em relação 

ao modelo dominante organizacional. Para isso, foram utilizadas duas categorias de análise, ou 

bases de comparação (ou identificação): 1) modo de organizar e 2) premissas que orientam o 

modelo dominante.  

Para a primeira categoria de análise, ou base de identificação (ou comparação) das 

organizações pesquisadas quanto ao modelo dominante, foram consideradas as características 

que a literatura especializada brasileira aponta como identificadoras de organizações que se 

contrapõem ao modelo dominante, conforme seção 2.3.2.  

Para a segunda categoria de análise, ou base de comparação das organizações 

investigadas ao modelo dominante, considerou-se o alinhamento, ou não, da lógica 

organizacional de cada um dos casos estudados, às premissas estruturadas neste estudo 

conforme seção 2.1, fundantes do modo dominante de organização: a) orientação para o 

crescimento econômico, b) orientação para o mercado e c) organização racional técnica. O “não 

alinhamento”, a contraposição, ou o questionamento das premissas do modelo dominante 

organizacional, foi definido nesta pesquisa, como o estabelecimento de limites à cada uma das 

três premissas, conforme referencial teórico explicitado da seção 2.1.  

Após as análises dos dados, que possibilitou o alcance os objetivos propostos para este 

estudo, buscou-se tecer discussões, com o intuito de contribuir com o avanço teórico da área.  
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A interpretação das categorias de análise desta pesquisa procurou apoiar-se, 

conforme aponta Trivinõs (1987) em três bases essenciais, quais sejam: nos achados de campo, 

na fundamentação teórica utilizada para a pesquisa e na experiência pessoal da própria 

investigadora. Assim, as análises de dados e as discussões para contribuições teóricas, foram 

realizadas utilizando-se os procedimentos de triangulação entre os achados de campo, os dados 

secundários, a literatura sobre o modelo organizacional dominante e suas contradições, a 

literatura acerca das organizações que buscam contrapor-se ao modelo dominante e, debates 

com outros pesquisadores da temática para confrontar interpretações e análises, tendo em vista 

garantir rigor às conclusões do estudo.  

Os achados de campo também foram triangulados entre eles, considerando a visão dos 

entrevistados, as observações e imersão de campo e, tensões entre o observado e o relatado.     

Uma parte das discussões deste estudo também considerou, em sua triangulação de 

dados, os debates promovidos em eventos não acadêmicos sobre a temática de novas formas 

organizacionais, por evoluírem nos debates das questões mencionadas pelas publicações 

brasileiras sobre organizações que buscam contrapor-se ao modelo dominante.  

Essa seção mostrou os procedimentos metodológicos da presente pesquisa. A seção 

seguinte apresentará a descrição das organizações investigadas.  

  



59 
 

 

 4 A ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E A ORGANIZAÇÃO 

COLETIVA 

 

Este capítulo busca mostrar de forma descritiva as seguintes informações acerca das 

organizações investigadas nesta pesquisa:  apresentação, histórico e fase atual, apresentação 

dos integrantes, perfil dos participantes e modo de organizar. Posteriormente, a partir da seção 

4.5, buscaremos tecer comparações entre as duas organizações, utilizando como referências, as 

formas em que são constituídas, perfis dos integrantes e modos de organizar. 

A tentativa de definir a Organização Comunitária e a Organização Coletiva foi uma 

tarefa inacabada, pois essas organizações encontram-se em constante processo de construção 

coletiva e de acordo com seus fundadores, para conhecê-las é necessário vivenciá-las.  

 

 

4.1    APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA  

 

A Organização Comunitária é uma ONG (organização não governamental) que busca 

oferecer respostas práticas às demandas sociais locais. No histórico da organização observa-se 

uma não linearidade de frentes de atuação, tais como: trabalho com moradores de rua, atividades 

religiosas, realização de oficinas à comunidade, projetos audiovisuais, criação de porcos, 

agricultura e pecuária urbana, compostagem, entre outros. A organização, que existe 

oficialmente desde 2003, esteve envolvida em diversos projetos distintos surgidos de demandas 

locais.  

De acordo com os integrantes da organização, a Organização Comunitária possui uma 

estrutura formalizada, com regulamentos e registros atualizados, mas a organização não se 

direciona pelo estatuto e regras formais. A organização destaca-se por suas práticas pautadas 

em direcionamentos judaico-cristãos e práticas de resistência ao modo como a sociedade 
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encontra-se organizada na modernidade e ao sistema econômico vigente. A Organização 

Comunitária apresenta críticas e práticas de resistência ao modo de produção industrial e às 

ideologias capitalistas que resultam na destruição do meio ambiente, desigualdades sociais e 

dominação do homem sobre a natureza e sobre outros seres humanos, urbanização 

inconsequente, acumulação de capital, e outros. A organização busca o resgate da 

convivialidade (Ilhich, 1976)12, a produção dos próprios alimentos e a interação harmoniosa 

entre o homem e natureza. Intenta agir independente do apoio das instituições públicas e 

privadas, apresentando assim, um viés anarquista. A organização também dispõe de uma crítica 

à escola convencional e aos moldes de aprendizado produzidos por ela.  

As práticas de resistência da organização mostram-se respaldadas em ensinamentos 

judaico-cristãos, pois, de acordo com o fundador da ONG, a situação caótica da humanidade é 

resultado da maldade do ser humano que se afastou de Deus. De acordo com ele, o humano foi 

criado para cumprir um papel biomático em interação com a natureza, mas ultrapassou os 

limites estabelecidos resultando em desequilíbrio e caos na Terra. A consciência que foi dada 

ao ser humano, que o diferencia de outros animais, se deformou e foi usada para o mal. De 

acordo com os ensinamentos judaico-cristãos, para que o equilíbrio seja estabelecido na Terra 

é necessário que o ser humano arrependa-se do modo em que a sociedade está organizada e 

para isso é necessário o resgate e aplicação de três conceitos: limite, renúncia e sagrado.  

Segundo o iniciador e conselheiro da Organização Comunitária, os limites e renúncia 

referem-se ao desprendimento das amarras da busca incessante de desenvolvimento em moldes 

capitalistas. O sagrado diz respeito a sacralizar ao que é considerado recurso: a natureza e os 

seres humanos. Na atualidade os seres humanos são tratados como recurso, por isso existe a 

relação de emprego e de escravidão. Se as pessoas forem consideradas sagradas não serão 

exploradas. Se o rio for considerado sagrado não será poluído. De acordo com o fundador da 

organização, arrepender-se significa mudar o modo de pensar.  

A Organização Comunitária possui uma estrutura formal em que, além de dispor de 

título de OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) está formalizada 

também como “igreja do caminho”. A formalização como igreja possibilita ao grupo realizar 

                                                           
12 A organização comunitária tem como um de seus pilares, a inspiração nas obras de Ivan Illich. O autor 

é um ativista e escritor de uma série de críticas à cultura moderna. É uma figura importante da crítica à 

sociedade industrial e ao sistema escolar. Para Illich (1976) convivencialidade é o inverso do modo de 

produção industrial. Para o autor, essa última determina a produção em massa, orientada a satisfazer 

necessidades criadas artificialmente enquanto que a aquela representa a espontaneidade do dom. 
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ações de caridade apoiados em aportes jurídicos. Enquanto que o título de OSCIP os respaldam 

legalmente para a realização de seus diversos projetos e atividades.  

A ONG mantém-se financeiramente por meio de doações e vendas de sua produção 

local.  

A Organização Comunitária é uma organização comunitária composta por 

características de ONG, igreja e comunidade. As características de igreja revelam-se nas rotinas 

de leituras e estudos bíblicos pelas manhãs, após o almoço e ao fim da tarde. Enquanto que as 

características de comunidade se evidenciam por meio das relações sociais e objetivos na ONG. 

A associação está em constante processo de construção coletiva e atualmente, um de seus 

desafios é viver de forma comunitária com bolsa financeira comum a todos os moradores. 

A associação é composta por um núcleo de moradores, ou seja, as pessoas que residem 

e trabalham em sua sede diariamente e por apoiadores que participam de atividades 

esporadicamente, ou ajudam financeiramente por meio de doações, compra dos alimentos 

produzidos pela ONG e amizade.  

A OSCIP, de acordo com seus membros, é guiada para a prática da solidariedade, 

acolhimento, amor ao próximo e hospitalidade. De acordo com os integrantes da ONG, as 

tarefas diárias são oportunidades das pessoas estarem juntas. Sendo assim, a organização preza 

o compartilhar e o estar em comunidade. 

Há uma forte valorização da vida em comunidade, do viver da coletividade em 

detrimento do individual. Segundo os membros da organização, os ensinamentos cristãos 

orientam aos seres humanos a viverem coletivamente e não viverem sozinhos.  

A fé nos ensinamentos cristãos e a crença na abundância da vida junto à natureza 

imprimem alicerces para a colaboração, cooperação e altruísmo à Organização Comunitária. 

Para os membros da organização, o paradigma da escassez gera competição entre as pessoas e 

entre as organizações.  

Para os integrantes da ONG, a casa deve ser vista como um centro de produção e não 

apenas de consumo. A ONG acredita que a casa merece ser um lugar onde as coisas são 

produzidas e renovadas para alimentar as pessoas e não para ser um centro de consumo e de 

fabricação de lixo. Sendo assim, suas práticas orientam-se para essa direção. 

A organização apresenta características de dinamicidade e impermanência. Os 

integrantes se autodenominam nômades. As constantes mudanças em seu entorno os 
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direcionam para as frentes de atuação diversas a fim de oferecer respostas às demandas locais 

e temporais. Essas características podem ser constatadas na seção seguinte em que 

apresentaremos o histórico da organização. 

A ONG apresenta uma valorização da prática em constante diálogo com a teoria. Para 

seus membros, há muitas teorias, mas poucas práticas alternativas de resistência.  

A Organização Comunitária, de acordo com seus integrantes, não tem a pretensão 

idealista de “mudar o mundo”. Busca, sim, oferecer respostas simples subordinadas às suas 

condições em determinado momento. A vivência e a avaliação do presente sobrepõem-se às 

preocupações com o futuro e assim, há maior valorização do cotidiano do que o planejamento 

de ações para longo prazo.  

 

 

4.1.1  Histórico da Organização Comunitária 
 

Quanto ao histórico da Organização Comunitária, de acordo com Policiano (2013), a 

primeira ação executada pelo grupo que iniciou a ONG, começou em 1993 em que jovens 

preparavam e distribuíam lanches à população de rua do centro de Curitiba e nas mediações da 

igreja que eles frequentavam. Essa ação deu origem em 1995 ao Projeto Redentor, o primeiro 

albergue público de Curitiba, para a população de rua. 

Em 2001, criou-se Projeto Bom Menino, realizado na favela de mesmo nome, com 

diversas atividades desenvolvidas para a comunidade na tentativa de realizar ações preventivas. 

A construção do shopping Barigui, desapropriou área destinada ao projeto e então o projeto 

teve fim (POLICIANO, 2013). 

Em 2003, a Organização Comunitária surgiu oficialmente com a origem de seu CNPJ 

na Vila Fanny em um espaço alugado como um centro de apoio à 

comunidade carente, com ações culturais, profissionalizantes e como igreja (POLICIANO, 

2013). De acordo com Schneider (2014), o espaço de convivência da Organização Comunitária 

na Vila Fanny era utilizado para a realização de oficinas de cozinha, artesanato, costura, leitura 

e artes, atividade de coral, bazar e a produção audiovisual do projeto “nós na tela” realizado em 

parceria com o Canal Futura e a TV Lúmen.  
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Em 2006 iniciou-se o trabalho com manejo de resíduos e compostagem resultando no 

projeto “Lixeira Viva”, uma técnica de minhocultura em pequena escala. Esse projeto 

possibilitou a arrecadação de recursos por meio de vendas de materiais (SCHNEIDER, 2014). 

A criação da “Lixeira Viva” foi uma das maneiras encontradas para a destinação do lixo 

produzido pela Organização Comunitária resultou no movimento “Do Meu Lixo Cuido Eu”, 

lançado em 2008, promovendo o manejo doméstico de resíduos (SCHNEIDER, 2014). Entre 

2006 e 2009 iniciaram-se as práticas de agricultura urbana por meio de jardins e hortas 

comunitárias, resultando na iniciativa “Comunidades Verdejantes” aproximando a produção 

alimentar e o manejo de resíduos (SCHNEIDER, 2014). 

Um motivo para a finalização do ciclo de atuação no bairro de Vila Fanny foi a 

constatação de que a ONG estava assemelhando-se a um assistencialismo, em que os moradores 

do bairro adotavam postura de dependência, apenas utilizando o espaço para suas necessidades 

e deixando de se relacionar com as pessoas da organização. Então a ONG partiu para sua 

próxima atuação. Com o objetivo de aumentar o vínculo entre pessoas, o grupo 

desinstitucionalizou-se e extinguiu a estrutura concebida na Fanny. Alguns dos membros 

fixaram moradias próximas uns dos outros, para que fosse valorizado o convívio e a 

troca entre eles e a interação com a vizinhança local. Nesse momento, dois grupos de vizinhos 

foram formados, um no bairro Mossunguê e outro no Boqueirão em Curtiba, Paraná. 

No Boqueirão nasceu o projeto “Segurança Rima com Vizinhança”, visando a segurança 

comunitária e partindo do cuidado dos vizinhos uns com os outros. 

No Ecoville/Mossunguê, iniciou-se o projeto da “Quinta da Videira”, direcionado para 

à pratica da agricultura e pecuária urbana, executado em uma área de grandes edifícios e 

condomínios luxuosos, com intento de apresentar soluções alternativas e possíveis na busca de 

um modo de vida urbano menos agressivo e que entende homem e meio-ambiente como uma 

unidade. Nesse estágio, os membros na ONG entenderam ser necessário o retorno da 

institucionalização do grupo, para facilitar o relacionamento e parcerias com outras instituições 

como universidades, prefeitura, EMBRAPA, entre outras.  

Em 2014 a ONG iniciou nova fase no município da microrregião de Ponta Grossa-PR 

em que a ONG atuou com projeto de criação de porcos da raça Moura, em parceria com 

pequenos produtores, e o programa denominado “Comida Relacional” em que promovia o 

intercâmbio entre alimentos de pequenos produtores locais e os parceiros em Curitiba, 

incentivando o relacionamento entre as partes.  
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Em 2017, o contrato da Organização Comunitária com o espaço no município da 

microrregião de Ponta Grossa estava encerrando-se e o grupo entendeu que uma decisão 

importante necessitava ser tomada com relação à renovação do contrato. Diante das dúvidas 

sobre a permanência ou mudança do local, os integrantes consideram várias indicações sobre o 

que deveria ser feito. Uma consideração importante foi a distância da sede da ONG no 

município da microrregião de Ponta Grossa, em relação ao trabalho da esposa do fundador, a 

única integrante com emprego formal e fora da organização. As atividades estudantis (Kumon- 

método de estudo) da filha do fundador também eram realizadas em Curitiba. Essas atividades 

que eram realizadas longe do local, o município da microrregião de Ponta Grossa, impedia que 

todos os membros estivessem juntos todos os dias na ONG. O grupo via-se dividido, pois parte 

dos dias da semana, o fundador e sua família, estavam longe da comunidade. Assim, em agosto 

de 2017, encerrando-se a fase de instalação no município da microrregião de Ponta Grossa, 

iniciou-se a fase atual da organização em sua nova sede em Curitiba-PR.  

 

 

4.1.2 A fase atual da Organização Comunitária 

 

Esta seção busca apresentar a fase atual da organização Comunitária, porém, cabe 

mencionar que após o término da coleta de dados, identificamos que diversas atividades foram 

iniciadas na organização. Assim, apresentaremos apenas as atividades iniciadas no período de 

coleta de dados de pesquisa da ONG. 

Ao longo do segundo semestre de 2017, após realização de um financiamento coletivo 

para arrecadação do valor de pagamento de um ano de aluguel, a Organização Comunitária 

esteve em um período de Instalação e adaptação ao novo local de sede em um bairro mais 

afastado da região central de Curitiba.  

Alguns projetos que eram praticados no município da microrregião de Ponta Grossa, 

sede anterior, foram finalizados, como por exemplo, comida relacional e criação de porco 

moura. Outras atividades que eram práticas na época em que o grupo localizava-se em Curitiba, 

estão sendo retomadas, como por exemplo, atividades de agricultura e pecuária urbana. Sendo 

assim, além das atividades já realizadas, o grupo está atento às possibilidades de novos projetos 
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e atividades, não excluindo possibilidades de parcerias junto à comunidade, universidades e 

eventuais parceiros. 

As atividades em que a ONG possui expertise e que pretendem manter na nova sede 

são: práticas de agricultura e pecuária urbana, manejo de resíduos e compostagem, projetos 

PANCS e NINHO, bazar, ateliê e forno de cerâmica, captação de água, giro na cidade, produção 

de alimentos para consumo, trocas e vendas, além de cursos e oferecimento de refeições ao 

público amigo. 

O manejo de resíduos orgânicos é feito por meio de compostagem do lixo doméstico 

com tendo uma de suas expressões o projeto “Lixeira Viva”, uma técnica de compostagem feita 

com o auxílio de minhocas em recipientes.  

O projeto NINHO propõe-se a incubar empreendimentos sociais de agricultura urbana 

e atividades socioambientais. O projeto PANCS (Plantas Alimentícias Não Convencionais) 

refere-se ao cultivo, estudo e consumo de plantas não convencionais, abundantes na natureza.   

O Giro na Cidade é uma atividade realizada todos os dias pela ONG, em que recolhem 

alimentos vegetais que os mercados e feiras descartariam como lixo. Os alimentos recolhidos, 

na grande maioria das vezes estão próprios para consumo humano e são aproveitados pelos 

integrantes da ONG para alimentação e culinária. O restante dos alimentos é destinado à 

alimentação dos animais.  

O ateliê e forno de arte em cerâmica estão sendo concebidos para confecção, exposição 

e venda das peças feitas pelo artista plástico e morador da comunidade. 

Uma das atividades que caracterizam a organização é o compartilhar alimentos em 

refeições à mesa em confraternização. Em contrapartida os amigos oferecem uma contribuição 

espontânea. 

Em novembro de 2017, a Organização Comunitária instituiu, em sua sede, o PEDAU -  

Pólo Experimental de Difusão de Agricultura Urbana – a fim de difundir práticas de agricultura 

urbana.  

As possibilidades para o grupo em um futuro um pouco mais distante referem-se a 

possibilidade de criação de uma universidade independente, ou anarquista, inspirada na 

Universidad de La Tierra no México, um instituto de educação alternativa que fornece 

certificado que não é valido para o sistema educacional convencional pois a prioridade é o 

aprendizado prático e a vivência. 
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 O espaço físico em que a Organização Comunitária encontra-se instalada atualmente 

em um bairro mais afastado da região central de Curitiba, era um local destinado a um convento 

de freiras.  O espaço possui muitos quartos e banheiros, áreas de recreação e quintal grande 

adequado para as atividades de agricultura e pecuária urbana, praticadas pela organização.  

Nessas últimas três seções buscou-se apresentar a Organização Comunitária, retratando 

suas características, histórico e sua fase atual. A seção seguinte buscará apresentar a 

Organização Coletiva. 

 

 

4.1.3  Apresentação da Organização Coletiva 
 

Esta seção busca apresentar a organização Coletiva. Assim, convém informar que 

durante os vários contatos com a organização, acompanhou-se várias fases e conceituações 

oferecidas para a organização.  

Tendo em vista a intenção de descrever a Organização Coletiva de forma didática, será 

feita a sua apresentação a partir de cinco perspectivas, não necessariamente distintas na 

realidade empírica. A primeira refere-se aos aspectos físicos do espaço e das suas atividades 

práticas. A segunda refere-se aos aspectos organizacionais e de gestão, a terceira refere-se à 

proposta de ser um espaço de aprendizagem, a quarta refere-se aos aspectos relacionados à 

proposta de atuação junto ao público externo e a quinta refere-se espaço da Organização como 

ambiente de trabalho e suas relações.   

No que diz respeito aos aspectos físicos do espaço e das suas atividades práticas, a 

Coletiva é uma organização da área alimentar e gastronômica que, pode ser identificada como 

um espaço de realização de refeições, vendas de alimentos e produtos artesanais e promoção de 

eventos gastronômicos. O ambiente é composto por uma cozinha, uma padaria, uma cafeteria, 

um espaço de exposição de produtos alimentícios para venda oriundos de parcerias com 

pequenos produtores e artesãos, outro espaço para as refeições e realização de eventos. O grupo 

disponibiliza ao público diariamente, exceto aos domingos, alimentos artesanais de padaria e 

cafeteria/ bar e almoços ou brunchs preparados por especialistas em culinária. Há produtos 

artesanais expostos à venda na vitrine que são resultados do relacionamento com os pequenos 

produtores e da proposta de um modo de vida menos industrial e mais relacional. Uma marca 
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da Organização Coletiva é a realização de eventos gastronômicos em colaboração com 

parceiros e fornecedores. Esses encontros são realizados periodicamente com o objetivo de 

reunir, estreitar laços e incentivar a colaboração e o compartilhamento de vivências entre 

profissionais, apreciadores, fornecedores e interessados da área de culinária.   

A Organização Coletiva, além de ser um espaço de realização de refeições, vendas de 

alimentos e produtos artesanais e promoção de eventos gastronômicos, oferece ao público 

espaço de coworking, escritórios individuais, biblioteca gastronômica, espaço fotográfico 

gastronômico, sala de reuniões, espaço para eventos culturais e bicicletário. A organização 

cultiva uma horta no telhado e realiza atividades de compostagem e incentivo ao 

reaproveitamento de partes de alimentos que normalmente seriam descartados.  

Os integrantes da Organização Coletiva, em sua maioria, interessam-se por temas 

relacionados à hortas urbanas, valorização do trabalho artesão e interação com os pequenos 

produtores. 

A segunda forma de conceber a Organização Coletiva refere-se aos aspectos 

organizacionais de gestão, em que a Organização busca por modos alternativos de organizar. A 

Coletiva inspira-se em formas organizacionais que se contrapõem ao modo de organizar 

dominante na modernidade e que são distintas entre elas. Mas, a organização não pretende 

seguir uma forma específica de organização alternativa. Mesmo porque, essas organizações 

apresentam modos distintos entre elas e dificilmente apresentam um modelo definido, mas sim 

em constante construção. As fontes de inspiração são vistas pela Coletiva, como 

direcionamentos para a construção de sua própria identidade organizacional. 

 A gestão e o modo de organizar da Organização Coletiva tem alinhamento com o 

movimento de economia colaborativa, economia criativa e seus desdobramentos. Em uma das 

visitas técnicas realizadas à organização, Mauricio mencionou os estudos da especialista em 

economias criativa e colaborativa, Lala Deheinzelin. Em todas as entrevistas que foram 

realizadas com os integrantes da Organização Coletiva, foi mencionada a palavra “colaboração” 

como sendo uma definição primária da Coletiva. Em novembro de 2017, Mauricio, o 

idealizador da Organização Coletiva participou de um podcast do jornal Gazeta do Povo em 

que discursou sobre a temática da Economia Colaborativa.  

Ainda para descrever os aspectos organizacionais de gestão da Organização Coletiva, 

cabe mencionar duas organizações apontadas por Mauricio, como fontes de inspiração. A 

primeira é a Laboriosa 89, que teve o tempo de vida de um ano entre 2014 e 2015 e esteve 
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localizada em São Paulo. Essa organização funcionou como um projeto experimental e pode 

ser descrita com um modelo organizacional baseado no paradigma da abundância13 resultado 

de inclusão e diversidade. A organização era desprovida de hierarquia, de controles e de 

processos excludentes; as contribuições financeiras eram voluntárias; as portas ficavam abertas 

24 horas por dia; as chaves podiam ser copiadas por qualquer pessoa; não havia processo 

seletivo; bastava incluir uma atividade na agenda da casa, aberta na internet, para utilizar o 

espaço (BOA NOVA, 2017). O experimento da Laboriosa 89 resultou em uma organização em 

rede denominada de Organização Prospera, atualmente em atividade. 

A segunda fonte de inspiração para a Organização Coletiva é a Organização 

Comunitária, organização também estudada nesta pesquisa.  

Quanto aos aspectos organizacionais, que interferem diretamente nos modos e relações 

de trabalho, a Organização Coletiva busca alcançar as práticas distintas do modelo corporativo 

de trabalho e gestão, e para isso, fundamenta-se em formas de trabalho das economias 

colaborativas e criativas, e inspira-se em organizações como a Laboriosa 89, Prospera e 

Organização Comunitária. Assim, promove um ambiente para experimentações práticas de 

novas formas de relações de trabalho, gestão e organização. Esse ambiente é condicionado pelos 

tipos de pessoas que interagem em seu interior e exterior. 

A Organização Coletiva possui uma estrutura formal estabelecida junto aos órgãos de 

fiscalização. Isso, de acordo com Mauricio, faz com que a organização esteja dentro do sistema 

convencional. Entretanto, buscando por ações não convencionais. 

 

A gente tem uma postura de hacker. A gente está completamente dentro no sistema, 

só que fazendo coisas que o sistema não permite, pensando em um novo sistema [...] 

Eu acredito que para você romper você precisa estar dentro do sistema, mas isso não 

quer dizer que todas as informações ou as principais informações estão lá dentro 

(MAURICIO). 

 

                                                           
13 O paradigma da abundância prevê ausências de: decisão coletiva, funcionário, processo seletivo, planejamento, 

hierarquia ou cargo, controle e demais processos excludentes, não prevê que o fundador seja dono. Não é 

necessário acumular nem competir, pois há recursos para todos.  
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A terceira perspectiva que pode ser utilizada para caracterizar a Organização Coletiva 

considera essa organização como um espaço de vivências e experimentações. De acordo com 

Mauricio, a Organização Coletiva é um experimento de aprendizagem na área de gastronomia.  

 

A gente quer ser um instituto de pesquisa. A gente é um instituto de pesquisa ainda 

pouco estruturado. A primeira coisa que a gente faz é dar autonomia para as pessoas 

estudarem lá dentro. Tem livros, tem pessoas com conhecimento, tem troca. 

(MAURICIO) 

 

Em uma visita técnica realizada à Organização Coletiva em outubro de 2017, Mauricio 

definiu a organização como um - Living Lab - Laboratório de Vivências. Um espaço de 

inovação tecnológica, experimentação, ensaios, testes, dentro do ambiente real, ou uma 

prototipação muito parecida com o real. A organização entrega respostas muita mais rápido do 

que qualquer outro contexto laboratorial. Assim, o cliente passa a ser o barista, cozinheiro, o 

estudante, o professor e outros interessados na temática. Em outras visitas anteriores, Mauricio 

havia mencionado que a Coletiva é reconhecida como um laboratório de experimento, em que 

os participantes testam novas formas de relacionamento e formas de produção de alimentos. De 

acordo com Mauricio, esses tipos de experimentações e pesquisas tem muita dificuldade de 

acontecer no contexto acadêmico e escolar. 

Mauricio comparou a Organização Coletiva às características do homeschooling (ensino 

doméstico), em que se colocam crianças de idades e níveis distintos para aprenderem com os 

diferentes, sem separações como no modelo educacional formal. Segundo o entrevistado, os 

objetivos de aprendizado na Organização Coletiva instigam que, por exemplo, o barista mude 

o jeito de fazer café ao observar o cozinheiro. Ou seja, não é necessário que a aprendizagem 

parta da interação com alguém da mesma área.   

O ambiente de aprendizado da Organização Coletiva, segundo Mauricio, abre espaço 

para que, muitas vezes, apareça alguém para questionar verdades estabelecidas, pois isso faz 

parte de um espaço colaborativo. 

A quarta concepção para definir a Organização Coletiva refere-se à proposta de atuação 

junto ao público externo.  Nessa concepção, a Organização Coletiva é resultado prático da 

dissertação de Mauricio de título: modelo teórico-prático de cocriação para vivências: um 

estudo exploratório do design para vivências (MAURICIO, 2016). 
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A Organização Coletiva propõe-se a oferecer ao público uma vivência personalizada. 

Oferece inicialmente explicações genéricas e convidam as pessoas a perguntarem. As 

explicações serão direcionadas pelos interesses dos clientes.  “A gente não define o que a gente 

é para que o cliente defina junto com a gente no ato da compra” (MAURICIO). A organização, 

por exemplo, não tem cardápio como incentivo para que as pessoas busquem conversar com os 

cozinheiros, baristas, padeiros e outros atuantes, para favorecer o contato entre as partes. “O 

objetivo é aproximar quem faz a comida de quem vai comer” (MAURICIO), e assim é possível 

que o público externo tenha uma vivência única e individual de acordo com suas expectativas. 

Não é objetivo da organização que a pessoa entenda o espaço na primeira visita. A pessoa é 

convidada a retornar ao local, interagir com o ambiente e com as pessoas que trabalham lá, para 

descobrir gradativamente a Organização e assim, suas vivências são construídas coletivamente. 

De acordo com Mauricio, essa estratégia é muito difícil de ser aplicada. Esse modo de interação 

com o público foi inspirado nos estudos de Mauricio na fase de mestrado em designer sobre a 

temática de vivências gastronômicas.  

Nesse contexto, um dos principais desafios enfrentados pela Organização Coletiva é a 

dificuldade de compreensão por parte do público. Muitas pessoas, por exemplo, não sabem lidar 

com a ausência de cardápio e não se adaptam a interagir com os atuantes da organização. Assim, 

a dificuldade de compreensão por parte do público externo incute nos membros da organização 

uma hesitação em ousar por receio de não serem compreendidos.    

A Organização Coletiva busca dosar seus impulsos inovadores internos devido à 

dificuldade de compreensão do público externo. Muitas vezes, o público externo mais 

conservador, não consegue acompanhar a variedade de novidades encontradas na organização. 

Um exemplo é que todos os dias há uma refeição diferente a ser servida acompanhada da 

ausência de cardápio. Assim, a Coletiva vê a necessidade de oferecer produtos nos moldes 

convencionais, como por exemplo, os pães todos os dias na padaria, pois o cliente externo se 

sente mais confortável ao saber a regularidade de tipos de produtos. 

A quinta perspectiva pela qual se pode caracterizar a Organização Coletiva refere-se ao 

seu espaço como ambiente de trabalho e suas relações. Nessa concepção, a maioria dos 

integrantes da organização a vêm como uma incubadora. Os trabalhadores explicaram que a 

organização é um espaço de troca de experiências, e desenvolvimento de rede de 

relacionamentos.  Como observou Celso: “Aqui é temporário. A economia colaborativa é um 

pré-passo. Um passo antes de ir sozinho para o mercado”. Julia também informou: “aqui é um 

local por onde as pessoas passam. Ninguém fica para sempre. Aqui é um local para adquirir 
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conhecimento e contatos”. Simone citou o exemplo do “projeto somos cozinheiros” em que a 

cada quatro meses procura-se trocar a equipe da cozinha. Explicou também que quanto mais 

cozinheiros há disponíveis, mas há revezamento entre eles.  

Cabe mencionar os integrantes da Coletiva não possuem vínculos empregatícios com a 

organização. Atuam como autônomos ou são responsáveis por uma organização menor que atua 

dentro do espaço.  

 

 

4.1.4 Histórico da Organização Coletiva 

 

A Organização Coletiva iniciou suas atividades em final de abril de 2015, em uma 

garagem adaptada para ser um local de encontros e vivencias (experiênciação).  Iniciou-se das 

ações de dois sócios, Mauricio e Marcio, e posteriormente Davi associou-se ao 

empreendimento. Atualmente esses três sócios respondem oficialmente pela Organização. 

Mauricio e Marcio já dirigiam o pequeno negócio de eventos e vivências gastronômicos 

denominado de Linuz. A área de atuação da Linuz, vivências gastronômicas, resultou na 

dissertação de mestrado de Mauricio no curso de Designer. De acordo com Mauricio, a 

Organização Coletiva surgiu depois de três anos de existência da Linuz, com uma lógica 

contrária ao modo covencional dessa. Nasceu de uma necessidade que a Linuz não respondia. 

De acordo com Mauricio, a Linuz possui molde do modo dominante de organização e por isso 

ele tinha as mesmas insatisfações originadas pelo estilo de trabalho que exercia na empresa 

multinacional, em que trabalhava e possuía uma carreira bem-sucedida. Então, a Organização 

Coletiva nasceu como uma fuga dos moldes da Linuz. Foi uma construção coletiva que 

envolveu, além dos sócios, outras pessoas para realizar uma lógica inversa da Linuz. A principal 

diferença entre a Linuz e a Organização Coletiva é que a primeira é pensativa, filosófica e 

conceitual, ou seja, pensa-se e apenas depois as atividades são realizadas, a segunda é 

pragmática, ou seja, as pessoas fazem e depois constatam se dá certo (MAURICIO).  

Posteriormente, os sócios entenderam que poderiam unir os pressupostos das duas organizações 

para atuarem em conjunto. De acordo com Mauricio: 
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...hoje a Linuz tem escritório aqui. A gente consegue ter sinergia. Mas hoje eu me 

dedico muito mais à Organização Coletiva. A Linuz é uma dedicação muito mais 

conceitual. Mas hoje uso as ferramentas da Coletiva em prol da Linuz e a Linuz presta 

consultoria para a Coletiva. Existe uma simbiose aí. Hoje já tem empresas ocupando 

os espaços aqui na parte de cima. Existe um dinamismo bem diferente na coletiva 

(MAURICIO). 

 

A Organização Coletiva, de acordo com Mauricio, nasceu composta por cerca seis 

pessoas envolvidas com alimentação, reunidas por um propósito de realizar testes, mas 

nenhuma delas sabia definir o objetivo desse propósito. A partir daí o grupo instituiu a iniciativa 

chamada de “100 dias sem projeto”, um período de prototipação diária. Os testes inicialmente 

eram realizados buscando aplicar as ferramentas que estavam sendo aprendidas no curso de 

mestrado em designer de Mauricio. 

 

Em uma parede a gente escreveu 100 coisas a gente queria aprender: fazer embutidos 

e fazer queijos, entre outras coisas. Depois, começamos a ir atrás das pessoas que 

pusessem ensinar isso, a partir daí as coisas foram se desenrolando (MAURICIO). 

 

 

A Organização Coletiva iniciou suas atividades em 30 de Abril de 2016 e localiza-se na 

região central de Curitiba. A ideia inicial de seus integrantes consistia em reunir pessoas para 

trocas de experiências gastronômicas a fim de realizar uma rede de excelência em comida e 

também ser um local produtor de alimentos resultados dessas trocas de experiências.  

Essa seção buscou demonstrar o histórico da Organização Coletiva. A seção seguinte 

buscará apresentar os integrantes das duas organizações investigadas nesta pesquisa, a 

Comunitária e a Coletiva. 

 

 

4.2 OS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E DA 

ORGANIZAÇÃO COLETIVA 

 

Esta seção traz a apresentação das pessoas, que compõem os núcleos residente 

(Organização Comunitária) ou operacional (Organização Coletiva) das duas organizações 

pesquisadas, com as quais foi possível interagir para fins de coleta de dados para este estudo.  
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4.2.1 Os Integrantes Moradores da Organização Comunitária 

 

Atualmente a Organização Comunitária é composta por dez moradores. Duas famílias, 

duas jovens de 19 anos de idade, e outras duas pessoas que nos últimos anos abandonaram suas 

carreiras de trabalho em organizações convencionais. 

A primeira família é composta pelo fundador da ONG, Jorge, 56 anos de idade, sua 

esposa Joana, e sua filha Aline, de 14 anos de idade. O fundador da ONG é graduado em 

odontologia e zootecnia com mestrado em educação e possui uma tradição familiar anarquista 

judaico-cristã. Sua esposa atual é medica e atua profissionalmente num hospital universitário. 

Jorge, iniciador da Organização Comunitária, exerce o papel de aconselhador e dirigente 

espiritual na organização. Ele é a pessoa que difunde os ensinamentos e valores que estruturam 

a organização.  

A segunda família que reside na ONG é composta por um casal, Luciano, Lucia e sua 

filha Alice, de 5 anos de idade. Ambos possuem 35 anos de idade e formação em pedagogia. 

Luciano é mestre em meio ambiente e desenvolvimento (atualmente está cursando Engenharia 

Agronômica). Ingressaram na ONG em 2006.  

Além das duas famílias que possuem uma longa trajetória de vínculo com a ONG, de 

aproximadamente quatorze anos, a organização conta atualmente com mais quatros integrantes 

que moram na casa a cerca de um ano. Marina de 29 anos de idade e Marcelo de 33 anos de 

idade tiveram trajetórias de carreiras em organizações convencionais. Marcelo é arquiteto e 

Marina é médica veterinária e mestre em nutrição animal. Michele de 19 anos de idade também 

compõe o núcleo fixo da organização 

  Monica de 19 anos de idade compunha a organização no período de realização de 

imersão na ONG para coleta da maioria dos dados de campo. Em dezembro de 2017, a jovem 

deixou de fazer parte da ONG e voltou a morar com sua mãe, após aprovação no vestibular em 

Zootecnia da UFPR.  

Os integrantes da Organização Comunitária moram todos juntos. Cada integrante tem 

seu quarto individual. Os casais e também uma das integrantes ocupam suítes. Os demais 
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integrantes compartilham banheiros coletivos. Todas as dependências da casa, com exceção dos 

quartos e suítes, são compartilhadas por todos os moradores. 

 

 

4.2.2 Perfil dos Integrantes da Organização Comunitária 
 

 

A Organização Comunitária apresenta um perfil de integrante relativamente homogêneo de 

forma de comportamento dentro da Organização. Sendo assim, ao buscar identificar 

características que os diferenciam, envidou-se compreender suas história de vida, anteriores ao 

ingresso na ONG, assim, de acordo com as verificações de campo,  dividiu-se em quatro tipos, 

os perfis de participantes da Organização Comunitária, a saber: 1) pessoas que abandonaram 

carreiras de trabalho em organizações convencionais, 2) jovens em fase de vestibular, com 

sentimento de desencaixe e desconfiança com padrões estabelecidos, 3) pessoas que 

enveredaram naturalmente para uma lógica não convencional de vida e trabalho desde a 

juventude, por terem recebido ajuda do fundador da ONG, 4) integrante que, além de participar 

da Organização Comunitária, atua também em emprego convencional e, 5)  participantes 

menores de idade, filhas dos casais que compõem a ONG.  

O primeiro perfil de pessoas que compõe a Organização Comunitária é de pessoas que 

abandonaram carreiras de trabalho em organizações convencionais. O iniciador da ONG, de 56 

anos de idade, abandonou sua carreira de trabalho de dentista e também a possibilidade de 

seguir carreira acadêmica ao realizar mestrado em educação. Ele possui um histórico de 

anarquismo cristão em suas origens. Além dessas influências, de acordo com o entrevistado, 

durante sua trajetória de vida identificava sinais que apontavam inadequações do modo de 

trabalho, vida e educação instituído na sociedade. Mesmo assim, seguiu construindo sua vida 

de trabalho e educação de acordo com os moldes do padrão sociocultural. Aproximadamente 

aos 40 anos de idade deu-se conta de que poderia praticar formas alternativas de vida, trabalho 

e educação. A perda de seu primeiro filho foi um dos acontecimentos que o impulsionou a 

iniciar (ou intensificar) práticas que levaram a construção da Organização Comunitária. Uma 

dessas práticas, na época, foi a ajuda à moradores de rua. O instituidor da ONG informou que, 

naquele momento, encontrou nessa atividade uma forma de encontra-se com Jesus e segui-lo. 
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Posteriormente, outras atividades foram direcionando os rumos da Organização Comunitária. 

Sua esposa e filha menor de idade também participam das atividades da ONG. 

A segunda integrante da Organização Comunitária que renunciou uma carreira de 

trabalho em organizações convencionais é Marina de 29 anos de idade. Ela já esteve casada e 

integra a Organização Comunitária faz aproximadamente um ano e meio. É médica veterinária 

e mestre em nutrição animal e após o término do mestrado trabalhou por um ano em uma 

empresa em área de nutrição animal.  Pediu demissão de seu trabalho para instalar-se na 

Organização Comunitária. Após, aproximadamente, quatro meses de vivência na ONG foi 

nomeada em um concurso público para atuar com pesquisas em sua área, mas decidiu não tomar 

posse, efetivando sua decisão de permanecer na Organização Comunitária.    

Seus pais possuem um estilo de trabalho e de vida convencional. Seu pai é 

microempresário e a sua mãe é concursada. Ambos respeitam sua decisão, mas acreditam que 

a entrevistada está passando por uma fase e que em breve retornará ao modelo convencional de 

trabalho e de vida. As motivações para Marina abandonar seu emprego são de ordem pessoal.  

A entrevistada relatou apenas que, enquanto atuava na empresa, passou por um processo interno 

de busca do que achava que era liberdade, abandonou suas “personas” que antes eram tudo para 

ela, e deixou sua sombra agir e quase dominá-la. De acordo com Marina, em meio a um furacão 

de sentimentos e desespero, ela decidiu abandonar o trabalho na empresa. E apesar de ter feito 

excelentes amizades no período em que esteve trabalhando lá, sempre se sentiu um peixe fora 

d'água,  

 Essa entrevistada tinha como objetivo inicial a mudança para a Organização 

Comunitária para realizar um período sabático sem pretensão de mudança definitiva, pois 

estava no aguardo de sua nomeação para o cargo público. Ao ser nomeada para assumir o cargo, 

ela relatou que passou por um processo doloroso de escolhas que definiriam sua vida 

profissional. O processo de decisão foi relatado por ela em sua página no facebook.    

 

Me dei a liberdade de pensar na possibilidade de escolher outro tipo de vida. De ter 

escolha. Tive um conselho que uso agora para todas as escolhas difíceis: Colossenses 

3:15 - Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados 

para viver em paz, como membros de um só corpo. Outro conselho que recebi foi: 

veja-se aos 66 anos. Quem você quer ser? Esta ou aquela escolha me aproxima ou me 

afasta desse objetivo (MARINA).  
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De acordo com Marina, o processo de decisão de não tomar posse do cargo público para 

permanecer na Organização Comunitária foi penoso e a sua escolha foi feita baseada em um 

sentimento de paz que a encontrou ao decidir permanecer na comunidade. Assim, a decisão que 

a deixou com esse sentimento foi a escolha por permanecer na comunidade. “Confundindo paz 

com comodidade e suposta segurança, ainda estava com um pé para aceitar o cargo, mas 

sempre que ela “decidia" por isso, a angústia e as lágrimas a visitavam” (MARINA).  

Marina relatou que na Organização Comunitária teve um encontro com Deus e se despiu 

do pensamento meritocrático em que baseou toda a sua vida e assim soube o que é graça e amor 

incondicional de Deus. Várias certezas, que outrora ela tinha, foram questionadas e o que antes 

ela achava ser liberdade, foi apenas mais uma escravidão aos seus próprios desejos e caprichos.  

Esta foi a primeira grande decisão da minha vida que tomei por mim mesma, sem o 

objetivo de agradar aos pais, família, amigos, ou de atender as expectativas da 

sociedade. De hoje em diante, quero apenas agradar ao Senhor. E não para Ele me 

amar, pois isso é de Graça (MARINA). 

 

Marina está satisfeita com seu modo de vida e trabalho na Organização Comunitária e 

não pensa em voltar ao modo convencional. Ela diz que tudo o que precisa ela encontra na 

comunidade em que está inserida. Se sente amada, em paz e parte de uma família. Ela se 

apresenta como a pessoa que cuida da organização da casa, mas ela também atua em diversas 

outras atividades, assim como os outros membros. De acordo com a entrevistada, a Organização 

Comunitária proporciona-lhe aprendizagem, experimentação, prática e compartilhando de 

várias artes e ofícios, tais como a arte da panificação, a arte da criação de animais, a arte da 

olericultura, arte da culinária, aulas de piano, tricô e costura. 

Quanto ao aspecto financeiro, Marina quando se mudou para a comunidade, possuía 

alguns bens materiais e reserva financeira. Foi presenteada por seus parentes com passagens 

para os Estados Unidos a fim de realizar seu desejo de imersão de três semanas em uma 

comunidade alternativa chamada Fox Hill Bruderhof, localizada em Walden, New York-USA. 

Voltou de lá convicta de que a vida em comunidade é o que almeja.  

O terceiro integrante da Organização Comunitária que abandonou trabalho em 

organizações convencionais é Marcelo. Ele está divorciado e ingressou na ONG faz 

aproximadamente um ano. O paulista morou na Argentina. É arquiteto, artista plástico e possui 

em seu histórico atuação na área empresarial. De acordo com Marcelo, na época em que atuava 
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em empresa, apesar de trabalhar de segunda a sexta, a dinâmica de trabalho era desgastante e 

não o agradava trabalhar e ambiente fechado, pois prefere atividades em ao ar livre.  

Marcelo conheceu a Organização Comunitária, sete anos atrás por meio da internet 

quando morava na Argentina e passou a trocar e-mails com o fundador da ONG e a realizar 

visitas à instituição antes de decidir mudar-se definitivamente para o local.  De acordo com 

Marcelo, a OSCIP o recebeu no momento que ele mais precisava e o acolheu dando uma 

possibilidade de recomeçar sua vida. Desde que conheceu a Organização Comunitária pelas 

redes sociais, a organização foi inspiração para um estilo de vida que ele buscava pois, na época 

em que morou na Argentina, ele já buscava atuar em atividades de hortas e se envolvia em 

grupos de agricultura urbana. Sua família reside em São Paulo e não interfere em sua decisão 

de viver na Organização Comunitária. 

Os motivos envolvidos na opção de Marcelo por não continuar em uma carreira 

convencional de trabalho em organizações burocráticas, foi a atração por um estilo de vida 

simples junto à natureza. As buscas por novas formas de trabalho e estilo de vida começaram a 

surgir em sua estada na Argentina. Lá, conheceu pessoas que o ajudaram a começar a trilhar 

novos caminhos e assim, optou por uma vida natural com mais tempo para fazer atividades que 

representavam sentido para ele. Não estar em emprego fixo possibilitou a busca de alternativas 

de trabalho. Nessa época estudou artes plásticas e cerâmicas. Ele relatou que sempre optou por 

correr riscos para viver outras possibilidades de trabalho e de vida.  

Marcelo está satisfeito na Organização Comunitária. Segundo ele, a forma de trabalho 

e de vida na comunidade foi a que ele sempre almejou. 

Marcelo contou a história de seu tio que morreu dentro de uma grande empresa 

multinacional. Seu tio vivia projetando um futuro que nunca chegou para ele. Por isso, não faz 

sentido viver a vida projetando um futuro que não existe e morrer construindo um futuro sem 

desfrutar o presente da vida, o agora. Para o entrevistado, construir uma vida diferente, uma 

vida que faça sentido no “agora” é o mais sensato, pois acumular dinheiro não traz segurança. 

De acordo com Marcelo, em sua vivência de trabalho em uma grande construtora, ele 

deu-se conta de que não deseja trabalhar para enriquecer os empresários que estão cada vez 

mais ricos. Assim, escolheu viver e trabalhar na Organização Comunitária, em que o resultado 

do trabalho é revertido para a própria comunidade, além de atuarem com atividades 

relacionadas à sustentabilidade, meio ambiente e bem comum, ou seja, valores nos quais ele 

acredita. 
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Vale ressaltar uma fala consentida pelos entrevistados que compõem esse perfil de 

pessoas que abandonaram carreiras de trabalho em organizações convencionais “nós estamos 

aqui por escolha e não por falta de opção”.      

O segundo perfil de pessoas que compõe a Organização Comunitária é de jovens entre 

18 e 19 anos de idade que estão em fase de vestibular com sentimento de desencaixe e 

desconfiança com padrões estabelecidos. Essas integrantes possuem em comum, primeiro, o 

fato de não terem tido boas vivências na fase escolar e não guardarem boas lembranças dessa 

época, segundo, não terem bons relacionamentos com os pais e familiares e, terceiro, 

conhecerem a ONG por meio de indicações de amigos.  

Uma das entrevistadas que compõe esse segundo perfil de componentes da Organização 

Comunitária, é filha única de pais artistas. O pai é músico e a mãe é artista plástica. Essa 

entrevistada trabalhou como tradutora de idioma, mas, segundo ela, não via perspectiva para 

seu futuro. Ela revelou que imagina que se continuasse a seguir o caminho convencional estaria 

em cidade grande trabalhando, morando sozinha e fazendo uso de bebidas alcoólicas ou drogas, 

assim, não se sentia capaz nem confortável em seguir essa vida convencional. Seus pais são 

amigos da Organizacão Comunitária e apoiam a ONG. 

A segunda entrevistada integrante desse segundo perfil, possui dois irmãos. A mãe é artista 

e o pai atuou em várias atividades de trabalho. Segundo ela, decidiu mudar-se para a ONG 

porque gostava de estar junto com os integrantes da comunidade. Essa participante da ONG 

relatou que na comunidade os membros se apropriam do resultado de seus próprios trabalhos. 

Em uma empresa a maior parte do resultado do trabalho direciona-se para os donos ou 

acionistas. Assim, prefere participar de um modelo comunitário. Durante o segundo semestre 

de 2017, essa jovem, dedicou-se aos estudos para o vestibular e foi aprovada. Em dezembro de 

2017, ela voltou a morar com a mãe, deixando de residir na Organização Comunitária.   

  O terceiro perfil de pessoas que compõe a Organização Comunitária é de integrantes que 

enveredaram naturalmente para uma lógica não convencional de vida e trabalho desde a 

juventude, ao encontrarem-se com o fundador da Organização Comunitária e serem acolhidos 

por ele. Fazem parte desse perfil o casal Luciano e Lucia, ambos de 35 anos de idade.  

O casal é oriundo da cidade de Londrina-PR. Tiveram suas vidas encaminhadas 

naturalmente, a partir dos 18 anos de idade, para uma lógica de vida não convencional. Luciano 

veio para Curitiba, por volta dos 18 anos de idade para trabalhar com um pastor de igreja e sua 

família. Um tempo depois veio Lucia. Após o fechamento de ciclo de trabalho com o pastor, os 
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dois atuaram por pouco tempo em emprego convencional. Em um período de dificuldades para 

se reestabelecerem em Curitiba, conheceram o iniciador da Organização Comunitária a desde 

então, atuam em parceria na ONG, faz aproximadamente quatorze anos. Após o inicio de 

atuação na ONG o casal deu continuidade aos estudos. Graduaram-se em pedagogia e Luciano 

cursou o mestrado meio ambiente e desenvolvimento. O Casal possui uma filha de 5 anos de 

idade.  

 A esposa do iniciador da Organização Comunitária compõe o terceiro perfil de pessoas 

que integram a organização. Ela atua em organização convencional exercendo a medicina, 

reside na comunidade e participa, de acordo com suas possibilidades, das atividades da ONG. 

As participantes menores de idade são filhas dos casais integrantes da ONG e constituem o 

terceiro perfil que compõe a ONG.  

Em síntese, quanto ao gênero dos integrantes adultos da Organização Comunitária no 

momento deste estudo, cinco são mulheres e três, homens. A maioria tem até 35 anos de idade. 

Apenas duas pessoas não eram cristãs antes de integrar o grupo.  

Essa seção buscou informar os perfis dos integrantes da Organização Comunitária. A 

seção seguinte buscará apresentar os integrantes da Organização Coletiva. 

 

 

4.2.3 Apresentação dos integrantes da Organização Coletiva 
 

A Organização Coletiva é composta por áreas ou negócios menores. Assim, primeiro, serão 

apresentados os integrantes da padaria; segundo, os integrantes da cozinha e restaurante; 

terceiro, os integrantes do bar/cafeteria; quarto, o fotógrafo e, por último, o fundador principal 

da organização.   

O casal Celso, com a idade de 31 anos e Carol de 33 anos de idade dirigem a padaria de 

pães artesanais, Pão Fresquinho. Ambos abandonaram carreira de trabalho em organizações 

convencionais a fim de realizar trabalho de panificação.  

Os integrantes da cozinha/restaurante, auto-organizam-se para definir as refeições, os dias 

e horários de trabalho. Alguns cozinheiros possuem trabalho fixo em organização convencional, 

outros, além de atuarem na Coletiva, realizam trabalhos em eventos ou prestam serviços 

freelancer para outras organizações. As cozinheiras entrevistadas foram a Julia de 29 anos de 
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idade, que atua na organização faz um ano e três meses, e Simone, de 25 anos de idade, que 

atua na organização faz seis meses. Julia possui graduação em gastronomia e Simone possui 

formação em gastronomia pelo Senac, além de graduação em Cinema e audiovisual.  

A equipe da Cafeteria e Bar da Organização Coletiva, chamados de baristas, é composta 

por duas pessoas, Elaine de 21 anos de idade, que atua na Organização faz um ano, e Bruno, de 

24 anos, que participa da Coletiva faz 4 meses. Bruna é prima do iniciador da Coletiva, 

Mauricio. Em dias que os baristas necessitam ausentar-se, a Coletiva conta com parceiros 

freelancers que atuam em substituição aos baristas fixos. 

O trabalho de fotografia é realizado por Lucas de 30 anos de idade. Ele possui graduação 

em publicidade e propaganda e atua de forma autônoma como fotógrafo. Lucas conheceu 

Mauricio no coworking Impact Hub  de Curitiba, que na época domiciliava-se no local em que 

a Organização Coletiva encontra-se instalado atualmente. Lucas, além de atuar na Organização 

Coletiva realizando atividades de imagética e fotografia, presta serviços de forma autônoma 

para outros diversos clientes e estabelecimentos. 

O fundador principal da Organizacão Coletiva tem, 31 anos de idade, é casado, possui 

graduação em engenharia mecânica e mestrado em Design. Durante a graduação fez 

intercâmbio e estágio no exterior. 

Essa seção apresentou os integrantes da Organização Coletiva. A próxima seção 

informará os perfis dos integrantes dessa organização. 

 

 

4.2.4 Perfil dos Integrantes da Organização Coletiva 
 

 

Ao analisar o conteúdo das falas dos entrevistados da Organização Coletiva, foram 

identificadas características em comum em alguns. Sendo assim, foram identificados quatro 

tipos de perfis de pessoas que integram a organização, a saber: 1) pessoas que abandonaram 

carreiras de trabalho em organizações convencionais; 2) jovens que estiveram inseridos por 

pouco tempo em organizações convencionais e não se encaixaram em seus moldes; 3) 

participantes que expressam atributos de trabalho e engajamento em atividades artesanais, 

artísticos e artífice e; 4) pessoas que manifestam formas de pensamento e atitudes de resistência 
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aos modos padrões de produção de vida e trabalho, politicamente engajados/idealistas, 

acreditando em possibilidades de mudanças.  

O primeiro perfil de pessoas que compõe a Organização Coletiva é de trabalhadores que 

abandonaram carreiras, aparentemente bem sucedidas, em organizações convencionais. Foram 

identificadas três pessoas com esse perfil na Organização Coletiva. Uma delas é o iniciador da 

Organização, Mauricio. Os outros dois integrantes são um casal, Celso e Carol. Os três 

integrantes desligaram-se voluntariamente de seus empregos, inicialmente com o intuito de 

empreender ou realizar atividade autônoma. Durante o processo de identificação de formas de 

atuação fora das de seus empregos, depararam-se com a possibilidade de uma forma alternativa 

de organização.  

A primeira pessoa identificada com esse perfil foi o iniciador da Organização Coletiva, 

Mauricio. O fundador abandonou voluntariamente um emprego bem-sucedido, bem 

remunerado, com grandes perspectivas de crescimento profissional em uma empresa 

multinacional. Atuou nessa empresa por dois anos. Seu primeiro empreendimento foi uma 

organização convencional, a Linuz. Nesse período, segundo ele, teve os mesmos sentimentos 

de frustação da época em que trabalhava na empresa multinacional, o que resultou na concepção 

da Organização não convencional Organização Coletiva.  

De acordo com Mauricio, as atividades que realizava na empresa multinacional eram 

desafiadoras e seu trabalho era reconhecido e estava sendo preparado para ser promovido. Ele 

trabalhava em uma área de grande notoriedade para a empresa e tomava decisões importantes. 

Ele decidiu abandonar o emprego na empresa multinacional porque constatou que as 

decisões importantes que tomava na empresa poderiam ser tomadas por ele em empreendimento 

próprio. Segundo o entrevistado, suas ideias eram apropriadas pela empresa multinacional em 

que trabalhava e percebeu que poderia usar suas ideias em empreendimento próprio. Mauricio 

buscava trabalhar com uma paixão, desenvolver um empreendimento com suas ideias e ideais, 

voltar a estudar e fazer pesquisa de mestrado. Os aspectos que contribuíram para o desligamento 

voluntário foi a busca de liberdade, flexibilidade, ter maior tempo para se dedicar à família e a 

possibilidade de impactar pessoas. Além disso, conforme mencionado pelo entrevistado, a 

escolha pelo ramo de gastronomia deu-se devido a área ser repleta de pessoas apaixonadas pelo 

que fazem, e ser um ambiente diferente do vivenciado na empresa multinacional.  

Foi constatado que Mauricio almeja que o ambiente da Organização Coletiva seja 

composto por pessoas satisfeitas e que gostam do que fazem. Talvez, por isso, não utilize as 
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mesmas diretrizes de uma organização convencional ao propiciar uma construção coletiva da 

organização e testar novas práticas de trabalho. Ele é o principal investidor da Organização 

Coletiva e teve apoio financeiro da família.    

O segundo integrante da Organização Coletiva que abandonou trabalho em 

organizações convencionais é Celso de 31 anos. Ele é Casado com Carol de 33 anos e os dois 

dirigem a padaria, Pão Fresquinho, instalada na Organização Coletiva. Celso graduou-se em 

engenharia mecânica atuou em indústria mecânica por aproximadamente 10 anos. Atuou 

também como engenheiro de desenvolvimento. 

Ele era bem-sucedido financeiramente na sua carreira de engenheiro em organização 

convencional. “Eu recebia um ótimo salário”. Em seu primeiro emprego após o término da 

graduação ele era remunerado com o dobro do piso salarial de sua área. Na época renunciou ao 

cargo para atuar em outra posição na mesma área em que ganhava a metade do salário mas tinha 

mais tranquilidade. Outro aspecto mencionado por Celso, refere-se ao início de sua carreira de 

engenheiro, que, devido a divisão do trabalho, teve que atuar como especialista em uma 

determinada atividade não acompanhando o processo inteiro do trabalho. Essa fase durou 

pouco, pois ele buscou, e foi bem-sucedido em, encontrar formas de atuar fazendo parte de todo 

o processo envolvido do ofício. 

Nos últimos anos, Celso abandonou sua carreira de trabalho em engenharia, pois, 

segundo ele, não valia a pena o desgaste físico. Sentia-se desvalorizado como profissional. De 

acordo com Celso, por mais que o profissional se empenhe em suas atividades, a empresa não 

valoriza. 

Celso contou que, em seu último emprego, atuou sozinho por cinco anos em um projeto 

na área de engenharia de desenvolvimento na maior empresa de tratamento de água e esgoto no 

Paraná e da América Latina. Isso o desgastou. Pediu, por muito tempo, que a empresa 

contratasse pessoas para ajudá-lo, mas não foi atendido.   

A empresa abriu processo seletivo para contratar ajudante para Celso, mas, o candidato 

selecionado, até então, nunca foi contratado. No período de cumprimento de aviso prévio de 

Celso, o candidato que seria seu ajudante foi contratado para o substituir. Isso gerou sentimento 

de indignação em Celso.   

Celso relatou que passou por momentos angustiantes em sua trajetória profissional de 

engenheiro em organização convencional. Apresentou quadro de depressão e os remédios o 
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acompanhavam. Segundo ele, quando a empresa percebeu que ele estava no limite de desgaste 

psicológico e físico e aproximando-se de um pedido de demissão, a organização revelou 

satisfação em vê-lo daquela forma. “Isso me revoltou”.  

Carol, esposa de Celso, possui formação em engenharia de projetos, rodovias e estradas. 

Saiu do emprego um ano antes do desligamento de Celso. Ela fazia pães em casa enquanto 

Celso ainda era empregado da indústria. Celso e Carol começaram a fazer pães aos fins de 

semana enquanto os dois ainda eram trabalhadores da empresa de engenharia. Celso levava os 

pães para sua a mãe. Ela, por sua vez, dividia com a vizinhança e isso gerava encomendas de 

pães para vendas.   

Celso possui uma cultura familiar de produção artesanal, manuseio de hortas, criação de 

porcos, compartilhamento de alimentos com os vizinhos. Tudo isso fez parte de sua infância.  

Após o desligamento da empresa de trabalho e depois de um tempo produzindo pães de 

maneira autônoma, Celso e Carol começaram a fornecer pães para a Organização Coletiva e 

isso resultou em um convite para instalação de padaria na organização.  

Atualmente, de acordo com Celso, o casal está vivendo a melhor fase de suas vidas. Eles 

vivem com 20% a 30 % do que ganhava em seus antigos empregos formais em empresas. 

Segundo Celso, algumas pessoas encaram a redução da remuneração do casal como perda. Ele 

não encara como uma perda, pois ele ganhou saúde, bem-estar e satisfação. 

  Celso tem investido em sua padaria no espaço da Organização Coletiva e tem 

perspectiva de dar continuidade. De acordo com ele, se um dia sair da Coletiva, mesmo que não 

seja para inserir-se em economia colaborativa, não pretende seguir o modelo convencional. O 

Casal não conhecia formas colaborativas de organizações até inserir-se na Organização 

Coletiva. Ao ser questionado sobre o motivo de não montar sua padaria como um 

empreendimento em modelo padrão convencional, ele disse que se fizesse isso, iria alugar um 

espaço e reformar e ao sair do local valor investido não seria retornado, então os gastos seriam 

altos. Então, em vez disso, investiu na Coletiva ciente da não garantia de retorno do que fosse 

investido.  Além disso, Celso informou “se eu tivesse partido direto ter um ponto fixo e 

independente pra ter minha padaria, nada a ver com esse ambiente colaborativo, talvez eu 

caísse no que eu desprezei antes. Hoje eu tenho essa visão”.  

O segundo perfil de pessoas identificadas na Organização Coletiva é de jovens que 

estiveram inseridos por pouco tempo em organizações convencionais, mas não se adaptaram 
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aos seus moldes. As pessoas com esse perfil revelam desconfiança com padrões estabelecidos, 

desapego bens materiais, sentimento de desencaixe, inquietude, valorização da experiência 

presente e busca de satisfação.  Esses jovens, não necessariamente, tiveram a perspectiva de 

crescimento profissional nesses ambientes de empresa. O período de atuação variou entre seis 

meses e dois anos de atuação em empregos convencionais. Esse perfil foi constatado nos 

integrantes de até 30 anos de idade da Organização Coletiva. Um deles relatou: 

 

Não sou o tipo de pessoa que me prenderia a ficar dois anos ou um ano em um lugar. 

Quando estou cansada, saio e vou fazer minhas coisas. Eu quero viajar, aprender. 

Quando eu não estiver mais aprendendo e não estiver mais bom pra mim, eu saio e 

vou pra outro lugar (JULIA) 

  

Algumas pessoas com esse perfil revelaram perspectivas de reproduzir o modelo da 

Organização Coletiva em outro local, de preferência na praia e não necessariamente na área de 

gastronomia. Outro aspecto em comum verificado nas falas desses entrevistados é a valorização 

de aspectos não relacionados ao dinheiro. Bruno contou que sua motivação de trabalho e de 

vida é ter a possibilidade de exercitar suas habilidades intelectuais e não apenas ganhar dinheiro. 

“Nunca fui ganancioso. Mas preciso ter o básico de dinheiro pra sobreviver” (BRUNO). 

Simone contou que vive com pouco e nunca pensou em ter muito dinheiro.  

Alguns desses integrantes, Bruno e Simone, demostraram interesse em dar continuidade 

aos estudos realizando pesquisas acadêmicas que possam contribuir para suas atividades 

profissionais práticas, trazer reflexões para a Organização Coletiva, ou até mesmo realizar 

pesquisas partindo de experiências da Organização Coletiva em áreas de gastronomia, 

sustentabilidade, designer, e outras. 

Esses jovens relataram que voltarão a trabalhar em modelo convencional de organização 

apenas se não houver outra possibilidade. Julia informou que está em uma fase da vida em que 

uma remuneração maior está fazendo falta. Por isso está se preparando psicologicamente para 

voltar a ter um emprego em organização convencional, mas receia não conseguir se adaptar. 

Esses integrantes revelaram um desprendimento com relação ao padrão educacional 

sociocultural. Bruno revelou que cursou a faculdade de designer por causa dos pais, que 

arcaram com as despesas do curso. Na época ele preferia investir o dinheiro em outra 

experiência, como por exemplo, uma vivência fora do país, mas exteriorizou também que 

atualmente não está arrependido de ter se graduado. Esse entrevistado informou que nunca teve 
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a pretensão de seguir o padrão instituído de vida e trabalho: “ir para o colégio, depois para a 

faculdade, ter um trabalho padrão, casar, ter filhos...”. Ele disse que os empregos em 

organizações convencionais não funcionavam para ele.  

Identificou-se que é comum esse perfil de membros da Organização Coletiva, apresentar 

em seus históricos muitas atuações em trabalhos freelancer, como autônomos e em eventos. A 

maioria dessas pessoas é solteira ou não está em relacionamento estável. 

O terceiro perfil de membros identificados na Organização Coletiva é de pessoas com 

características de trabalhadores artífices e artistas. Os alimentos produzidos na Coletiva são 

resultados da preparação manual, especializada em constante aperfeiçoamento e aprendizado. 

A expressão da criatividade é colocada em forma de arte culinária. Os integrantes da 

organização colocam-se como artistas. A arte da preparação de alimentos é aperfeiçoada não 

apenas por meio de cursos e viagens, mas também por meio da interação com os outros 

integrantes do espaço, com os clientes e a troca de experiências com outros profissionais da 

área em eventos promovidos pela Coletiva. O prestígio chega por meio do reconhecimento de 

suas artes em gastronomia e da satisfação alcançada pela possibilidade de aperfeiçoamento 

constante. A arte também é expressa por meio do trabalho fotográfico da organização.   

A história de vida de alguns participantes da Organização Coletiva também sinalizou a 

presença de perfil artífice em suas trajetórias de vida. Um dos integrantes revelou uma busca, 

desde a adolescência, por desenvolvimento de habilidades relacionadas a ofícios manuais, por 

influência do pai. Esse entrevistado também empreendeu uma empresa de confecção de 

pranchas de surf, em que ele mesmo fabricava manualmente, mas, desistiu do negócio por não 

concordar com a utilização de material tóxico envolvido na produção das pranchas. 

Aspectos que compõem o perfil artístico como criatividade, disciplina, busca por 

aperfeiçoamento e outros, constituem características de trabalho artífice (SENETT, 2009).  

Esses traços foram identificados na maioria dos participantes da Organização Coletiva.     

O quarto perfil de integrantes constatados na Organização Coletiva são de pessoas com 

histórico de resistência a alguns componentes do modo dominante de organização. Essas 

pessoas podem ser identificadas pelo perfil “politicamente engajado/idealista”. Essas pessoas 

reconhecem a lógica de dominação organizacional, acreditam no engajamento político e na 

possibilidade de mudança. 
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Um dele, Bruno, informou que foi influenciado pelas lembranças da fazenda de seu avô e 

do contato que teve com a Organização Comunitária, organização estudada nesta pesquisa, em 

sua infância. Nesses lugares teve contato com a criação de animais e o cuidado com lixo 

orgânico. “Tem que ter coragem, pois tem que matar o animal, tirar pele [...] Ter quintal sem 

depender de mercado [...] A pessoa se vira com o que tem” (BRUNO). Esse integrante revelou 

que se identificou com a Organização Coletiva porque a organização participa do movimento 

de hortas urbanas e promove a interação com o pequeno produtor.  

 Outra integrante da Organização Coletiva chamou-nos à atenção por sua história 

relacionada a atos de resistência ao modelo econômico vigente. Ela esteve envolvida em grupos 

de estudos sobre anarquismo e autogestão e movimento de passe livre desde os 17 anos de 

idade. É da região sudeste do Paraná e veio para Curitiba aos 16 anos de idade. Cursou cinema 

em uma faculdade pública, mas seu desejo era estudar gastronomia, mas na época não tinha 

condições financeiras para pagar o curso. Vendia bolo da faculdade para conseguir manter-se 

financeiramente. Em fase de término da faculdade de cinema, fez curso profissionalizante em 

gastronomia no Senac, proporcionado pelo recebimento de ajuda de custo por parte da 

instituição. Durante a graduação em cinema, atuou com pesquisas relacionadas às áreas de 

audiovisual, educação, gênero e antropologia. Teve como referências bibliográficas as 

produções de Michel Foucault. Estudou sobre o espaço da mulher no cinema e na gastronomia 

e também autoempoderamento de jovens e crianças dentro da área de audiovisual do cinema. 

A entrevistada apontou que ela própria sofreu abusos em sua atuação no cinema e que a 

mulheres são excluídas de áreas como fotografia, pois essas áreas são dominadas pelo 

masculino, restando para as elas atuar em áreas de produção, direção de arte e moda.   

De acordo com a entrevistada, ela atua em duas áreas elitizadas, cinema e gastronomia. 

Isso faz com que ela pense em formas de desconstruir essa realidade “preciso pensar em 

resistência a isso [...] como partir de um lugar elitizado e descontruir isso. Como posso trazer 

experiências de resistência do cinema para a gastronomia e tornar inclusivo, um lugar 

elitizado” (SIMONE).  

De acordo essa entrevistada, a gastronomia é colocada pelos programas de TV como um 

lugar de hierarquia, competição e desigualdades, sendo assim, ela pensa em modos resistência 

a isso dentro desse local elitizado. A entrevistada informou também que esteve há muito tempo 

desenvolvendo atividades teóricas na área acadêmica e por isso sentiu necessidade de sair desse 

ambiente para exercer atividades práticas proporcionadas pela gastronomia. No entanto, no 

momento atual, sente falta dos aspectos teóricos em suas atividades de gastronomia.  
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Simone disse que a Organização Coletiva proporcionou à ela o contato com novas 

temáticas interessantes da gastronomia. Entre elas o designer, interação com o pequeno 

produtor e movimento de Slow Food. De acordo com ela, essas são temáticas que subvertem a 

lógica convencional da área, assim como outros assuntos como produção local (exemplo: 

“pimentas indígenas da amazônica, baunilha dos quilombos de Goiás”). Os grandes 

questionamentos que a inquietam são “como resgatar as origens da cozinha? Esse resgate serve 

a quem? Serve à elite novamente?”. Segundo essa participante a Organização Coletiva 

proporciona a troca de experiência entre as pessoas e a coloca em posição de reflexão 

novamente, semelhante à época em que realizada pesquisas acadêmicas na faculdade.  

Essa integrante se considera uma pessoa privilegiada por poder participar da 

Organização Coletiva, pois a organização, por não proporcionar estabilidade financeira, não é 

acessível para muitas pessoas. Segundo ela, ter o próprio apartamento e assim, não se preocupar 

em pagar moradia, contribui para que ela esteja na Coletiva.   

A identificação de quatro perfis de integrantes da Organização Coletiva não exclui a 

possibilidade de algumas pessoas serem identificadas em mais de um desses perfis. Por 

exemplo, o Celso, além de ter abandonado carreira de trabalho em organização convencional 

(perfil 1) também apresenta características artísticas e artífice (perfil 3). Outro exemplo: Simone 

apresenta característica artísticas e artífice (perfil 3), mas também demonstra perfil 

“politicamente engajado/idealista” (perfil 4) e apresenta pouca adequação aos moldes 

convencionais (perfil 2).        

Essa seção apresentou os perfis dos integrantes da Organização Coletiva. A próxima 

seção buscará explicitar os modos de organizar das duas organizações investigadas neste 

estudo. 
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4.3  O MODO DE ORGANIZAR DA ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E DA 

ORGANIZAÇÃO COLETIVA 

 

Essa seção descreve o modo de organizar da Organização Comunitária e da Organização 

Coletiva tomando como ponto de partida as categorias consideradas no estudo de Rothschild-

Whitt (1979). A autora apresenta um estudo de organizações coletivistas em que propõe oito 

dimensões de análise para identificar se uma organização é coletivista ou burocrática. As oito 

dimensões de análise são: autoridade, regras, controle social, relações sociais, recrutamento e 

progressão, estrutura de incentivo, estratificação social e divisão do trabalho. Essas categorias 

foram utilizadas, na presente pesquisa, apenas para estruturar a descrição das informações, por 

considerá-las uma maneira didática de apresentação.  

As categorias de Rothschild-Whitt (1979), tomadas como ponto de partida para 

apresentação, foram adaptadas conforme as informações levantadas em campo, para cada 

organização pesquisada. Assim, nesta pesquisa, foram realizadas adaptações de acordo com as 

informações colhidas na fase de pesquisa de campo, resultando em nove dimensões de 

apresentação: 4.3.1.1) Autoridade 4.3.1.1.1) Tomada de Decisão; 4.3.1.2) Regras 4.3.1.3) 

Formas de Controle; 4.3.1.4) Relações Sociais; 4.3.1.5) Recrutamento e Progressão; 4.3.1.6) 

Remuneração; 4.3.1.6.1) Estrutura de Incentivo; 4.3.1.7) Estratificação Social; 4.3.1.8) Divisão 

do Trabalho e; 4.3.1.9) Treinamento e Especialização. 

 

 

4.3.1 O Modo de Organizar da Organização Comunitária  

 

Esta seção apresenta o modo de organizar da Organização Comunitária, conforme 

estruturação e critérios supracitados. Cabe mencionar que, serão realizadas a descrições das 

organizações, buscando basear-se nas visões e falas dos entrevistados. 
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4.3.1.1 Autoridade  

 

A Organização Comunitária, de acordo com seu fundador, busca não imprimir a 

autoridade nos indivíduos, mas sim na coletividade, embora a expertise seja considerado pelo 

grupo uma característica que confere autoridade a um indivíduo em determinadas atividades. O 

grupo que compõe a ONG entende que há determinadas situações em que certas pessoas 

possuem autoridade por terem mais experiência e conhecimento em determinado assunto. Por 

exemplo, o arquiteto na casa possui autoridade em arquitetura pois possui o conhecimento e a 

prática, então ele é visto como autoridade no assunto. Quanto à liderança geral, segundo os 

membros da ONG, um tempo atrás, podia-se observar o protagonismo do fundador. Com o 

tempo as pessoas foram se capacitando nas atividades que se propunham a fazer e a autoridade 

foi sendo distribuída e menos concentrada na figura do líder. O líder realizava a maioria das 

atividades, pois os membros não possuíam conhecimento e por isso via-se na necessidade de 

concentrar a liderança para que as coisas funcionassem. Atualmente, de acordo com os 

integrantes, a liderança da ONG é parcialmente distribuída. O líder aos poucos tenta distribuir 

autoridade entre os participantes, pois de acordo com os participantes da ONG, as pessoas são 

educadas em moldes convencionais para receber ordens e quando lhes são conferidas autonomia 

precisam de um tempo para adquirir habilidades de autogestão.  

A Organização Comunitária organiza-se de modo que seus membros sejam responsáveis 

pelas atividades uns dos outros não havendo divisões de “negócios” individuais dentro do 

grupo. Sendo assim, o aspecto grupal é valorizado em detrimento do princípio individual. 

O fundador da Organização Comunitária possui sua autoridade fortemente reconhecida 

pelo grupo devido a sua história na construção da organização, seu papel de aconselhamento 

fundamentado em sua experiência, conhecimentos teóricos e práticos, realizações práticas e 

habilidade de oratória.  

A hierarquia na Organização Comunitária expressa-se por meio da figura do fundador 

da ONG. O líder é a pessoa que realiza as interpretações bíblicas que orientam a organização. 

Em diferentes momentos, alguns membros o identificaram com a função de pastor de igreja. O 

fundador é a pessoa que representa a ONG em eventos importantes. Ele também representa 

proteção e orientação para os membros da organização. As histórias pessoais do integrantes do 

grupo mostraram que nos momentos em que essas pessoas  mais precisavam ou estavam 

desiludidos com empregos, escolas e modo de vida convencional, o fundador da ONG os 
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acolheu e forneceu respostas aos seus anseios por meio dos ensinamentos cristãos, além de 

oferecer acolhimento e amizade.   

O líder é considerado pelo grupo, uma pessoa que, além de experiente em diversas 

atividades, apresenta “sacadas” e respostas teóricas e práticas frente ao modo de vida que vem 

sendo questionado pelos integrantes.  

O núcleo apresenta, na medida em que há incentivo do líder, características de 

autodisciplina, cooperação e colaboração, mas reconhecem alguns desafios a serem superados 

para o alcance pleno desses atributos. 

 

 

4.3.1.1.1 Tomada de Decisão 

 

Os integrantes da Organização Comunitária informaram que as decisões são tomadas 

por meio do "processo de consenso", em que todos os membros participam da formulação 

coletiva de problemas e negociação de determinações. Os membros possuem autonomia para 

tomadas de decisões diárias. As decisões mais gerais e de maior impacto para a organização, 

são tomadas procurando envolver todos os moradores podendo envolver também os amigos da 

ONG e apoiadores externos. 

Algumas decisões são colocadas em discussões em reuniões e assim os integrantes 

apresentam suas opiniões, mas quem outorga a decisão final é o fundador da ONG. Pergunta-

se: “todos estão de acordo? Sim. Então, quem não concordar senta no chão e se estrebucha” 

(MARINA). Decisões menos importantes são liberadas pelo líder para que seja resolvido pelo 

próprio grupo, sem sua interferência. Os membros do grupo, por estarem envolvidos em 

determinadas atividades e por possuírem conhecimentos específicos e de história de vida, 

trazem boas ideias para as reuniões, assim, o líder estimula a participação dos integrantes da 

organização no processo de tomada de decisão para ajudar a ter novas ideias. Porém, o líder 

outorga a decisão final. De acordo com o fundador da ONG, os mais jovens, muitas vezes, 

enxergam coisas que os mais velhos não conseguem ver. 

O fundador da ONG exerce forte influência sobre os integrantes da ONG. Em nenhum 

momento foi observado algum membro questionar de forma significativa a opinião do fundador 
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da organização. De acordo com o fundador da ONG, houve momentos em que ele deu muita 

autonomia para determinados integrantes e a atividade que representava um papel importante 

para a organização teve resultados mal-sucedidas, causando prejuízos para a organização.  

O líder da organização incentiva que os membros realizem as atividades diárias de forma 

autônoma. Assim, as atividades diárias de trabalho oferecem espaços de constante discussão e 

construção do consenso a respeito da ação do grupo em atividades cotidianas. 

 

 

4.3.1.2 Regras  

 

A Organização Comunitária possui regras como, por exemplo, horário de acordar pela 

manhã para início das atividades laborais diárias, horário das refeições e de encerramento das 

atividades de trabalho diárias. A descrição da rotina de trabalho e escala das pessoas que 

realizam cada atividade por dia, são fixadas no mural da organização.  Há também as metas a 

serem atingidas semanalmente. Essas metas são definidas em reuniões semanais, escritas em 

uma lousa e servem para orientar os moradores quanto à realização das atividades diárias. As 

regras não são estabelecidas baseadas em um estatuto formal ou administrativo, mas sim por 

meio de negociação e consenso do grupo. Todos os dias, em regra, os membros realizam leituras 

e estudos bíblicos em grupo três vezes ao dia. A lista de atividades diárias, seus respectivos 

horários e as escala das pessoas que realizam as atividades são fixadas no mural da casa 

conforme fotografia 1.  
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Fotografia 1. Quadro de atividades diárias e escalas de trabalho da organização Comunitária. 

 

Fonte: arquivo da autora. 

 

Semanalmente, há a reunião de metas, em que definem as metas da semana, escritas em 

um quadro para que fique visível para todos, conforme fotografia 2.  

A Organização Comunitária possui regras elaboradas em consenso e há uma 

homogeneidade no comportamento dos integrantes. As regras são utilizadas para orientar as 

atividades de trabalho.  
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Fotografia 2. Quadro de metas semanais da Organização Comunitária. 

 

Fonte: arquivo da autora. 

 

 

4.3.1.3 Formas de Controle Social 

 

A Organização Comunitária apresenta mistura de meios de controles formais, afetivos 

e de ajuste mútuo. Os controles formais ocorrem por meio de regras escritas e costumes já 

estabelecidos, por exemplo, o hábito de leitura bíblica que é realizado obrigatoriamente todos 

os dias três vezes ao dia. 

As formas de controle social afetivas na Organização Comunitária estão relacionadas à 

formas de incentivos motivacionais relacionados à doação e recebimento de afeto e também, 

aceitação e o reconhecimento pelo grupo expressados por vezes por meio de elogios e 

repreensões.  
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A expressão do controle social também se mostra por meio de seleção de membros de 

comportamentos homogêneos para que, corroborando com Rothschild-Whitt (1979), apelos 

pessoais e de crenças tenham efeito.  

 

 

4.3.1.4  Relações Sociais  

 

As relações sociais na Organização Comunitária são de pessoalidade, orientam-se para 

um ideal de comunidade, e as relações são afetivas com valor em si mesmas. De acordo com 

um dos entrevistados, as pessoas são mais importantes que as atividades, pois o mais importante 

para o grupo é estarem juntos. Assim, a busca pela comunidade pode se tornar uma instância 

de deslocamento das metas.  

O ideal de comunidade é fortemente constatado na ONG, pois, de acordo com os 

membros, na organização todos tem liberdade para dar palpite nas vidas das outras pessoas do 

grupo. Todos, por exemplo, se envolvem na educação da criança do grupo. Todos corrigem ou 

ensinam. Assim, todos se submetem a todos. “Não vou falar por que não é da minha conta, 

aqui não tem isso” (MICHELLE). De acordo com uma entrevistada, há liberdade de dar 

palpites, mas sempre de um de jeito respeitoso. “Na sociedade lá fora, cada um cuida do seu 

problema e se o problema não é da pessoa ela não quer saber” (MICHELLE). Na comunidade, 

segundo o grupo, cada um tenta se ajudar.  

 

 

4.3.1.5  Recrutamento e Progressão   

 

A Organização Comunitária recruta membros baseando-se na amizade, redes de 

relacionamento, compatibilidade de valores cristãos, políticos e sociais, comprometimento 

pessoal e personalidade congruente com o modo da organização.  

Os membros da organização aconselham que, antes do aspirante instalar-se em 

definitivo na ONG, seja realizado um período de estágio, denominado por eles de noviciado, e 
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que a instalação seja realizada gradativamente. Os membros da organização utilizam-se da 

analogia da “roda de escola de samba” em que o aspirante observa, mas apenas participa 

ativamente da roda quando é convidado. O grupo utiliza a jargão “quem chega depois, não senta 

na janelinha”.  

 A Organização Comunitária não propicia progressão individual de carreira pois não há 

hierarquia. A progressão pode ser relacionada ao avanço horizontal de participação em novas 

atividades, e ao reconhecimento pelo aperfeiçoamento na realização das atividades. 

 

 

 

4.3.1.6   Remuneração  

 

A Organização Comunitária não remunera seus integrantes. A ONG dispõe de um caixa 

comum, disponível a todos da organização, para o suprimento das necessidades básicas do 

grupo. As demandas individuais dos moradores também são supridas com os valores presentes 

em caixa, sujeito à avaliação do grupo.   

O controle financeiro, prestação de contas e fluxo de caixa são realizados por meio de 

uma planilha de centro de custo compartilhado via Dropbox para todos os moradores da Casa, 

sempre que há disponibilidade de tempo da moradora designada para esta tarefa, pois essa não 

é uma atividade considerada prioritária pela a organização.  

A Organização Comunitária assemelha-se a uma organização familiar em que há 

ausência de estrutura de remuneração clara, tal como uma família. 

Uma limitação desta pesquisa refere-se a impossibilidade de  obtenção de dados sobre 

todos os aspectos financeiros da Organização Comunitária, pois não houve abertura para 

obtenção desse tipo de informação. Saber se todos os salários dos integrantes da ONG que 

atuem em emprego formal são direcionados ao caixa comum da organização seria uma 

informação relevante. Não foi possível identificar nesta pesquisa como é realizado o controle 

de entradas financeiras da ONG e se todos os integrantes estão cientes dessas informações.   
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4.3.1.6.1   Estrutura de Incentivo 

 

O incentivo e compensação pelo trabalho realizado na Organização Comunitária 

acontecem por meio do recebimento de afeto, amizade, aceitação e reconhecimento do grupo. 

Um incentivo fundamental para a permanência na organização refere-se aos valores cristãos. 

Os membros revelam que na organização sentem-se amados como em uma família. Um motivo 

primordial de entrega dos membros à Organização Comunitária é o sentimento de que estão 

fazendo a vontade de Cristo. Para os integrantes da ONG, viver em comunidade é uma forma 

de resistência à um mundo individualista, assim como também, plantar seus próprios alimentos, 

significa um ato de oposição ao modo de produção industrial. Recolher e distribuir aos 

alimentos que iriam para o lixo é uma forma de objeção ao desperdício e à fome. 

 

 

 4.3.1.7  Estratificação Social 

 

A igualdade de distribuição de prestígio e status na Organização Comunitária, é 

evidenciada por meio da pessoalidade, o compartilhamento de tarefas, rotação de trabalho, 

processo coletivista de tomada de decisão, e outros. Algumas vezes as funções são delegadas 

pelo fundador da ONG, outras situações o grupo se auto organiza. Porém, sempre que acha 

necessário, o líder interfere no processo de auto-organização. Assim, verifica-se que há 

hierarquia, pois, diante de um impasse, a “palavra final” é dada pelo fundador da ONG. 

Quanto a estratificação social no aspecto financeiro, conforme supra informado na 

subseção de “remuneração”, a ONG dispõe de um caixa comum, disponível a todos da 

organização, para o suprimento das necessidades básicas do grupo. As demandas individuais 

dos moradores também são supridas com os valores presentes em caixa, sujeito à avaliação do 

grupo.   

Conforme supramencionado, uma limitação desta pesquisa refere-se a impossibilidade 

de  obtenção de dados sobre todos os aspectos financeiros da Organização Comunitária, pois 

não houve abertura para obtenção desse tipo de informação. Saber se todo o salário dos 
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integrantes da ONG que atuem em emprego formal é direcionado ao caixa comum da 

organização seria uma informação relevante. Não foi possível identificar nesta pesquisa como 

é realizado o controle de entradas financeiras da ONG e se todos os integrantes estão cientes 

dessas informações.   

 

 

4.3.1.8  Divisão do Trabalho - Diferenciação 

 

A Organização Comunitária não exibe distinção de trabalho manual e intelectual. 

Utiliza-se do trabalho em equipe por meio de rotação de papéis e compartilhamento de tarefas. 

A divisão de tarefas é realizada pelos próprios membros para facilitar o alcance dos 

resultados esperados. Algumas vezes, não há delegação de tarefas. Os integrantes voluntariam-

se para a realização das atividades, de acordo com suas habilidades e  disponibilidade, 

orientados pelas metas semanais estabelecidas em reunião. Há situações em que o lider solicita 

a alguém em especifico que ajude ou responsabilize-se por uma atividade especifica.  

Quanto à divisão de grupos para realizar determinadas tarefas, a pessoa que possui 

menos conhecimento sobre determinado assunto coloca-se junto de quem possui mais 

conhecimento para ajudar e aprender durante a realização da tarefa. Há também ocasiões em 

que os integrantes realizam determinadas atividades com pessoas especificas por “gostarem de 

estar juntos” e possuir maior afinidade. 

 

 

4.3.1.9  Treinamento e Especialização 

 

A Organização Comunitária valoriza a aplicação prática dos conhecimento e estimula a 

autonomia de seus membros por meio de livres iniciativas de realização de atividades. O 

aprendizado pode ocorrer no dia a dia e em todos os momentos de interação entre os integrantes 

da ONG.  
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 A aprendizagem ocorre por imitação dos mais velhos e mais experientes, pois, de 

acordo com o conselheiro da ONG, essa é a forma os mamíferos aprendem. Assim, acontece a 

partir da prática em direção à teoria, e não o inverso.  

Há, frequentemente, momentos em que, o conselheiro da organização, ministra aulas 

sobre assuntos teóricos aos integrantes e amigos da organização. 

A especialização é almejada, mas não como forma de manter o integrante em uma 

determinada tarefa sem interação com outras atividades. Os membros buscam aprender as 

atividades de todas as áreas, pois todos são responsáveis pelo trabalho de todos para que haja a 

valorização da coletividade em detrimento do individual. Além disso, o ato de errar é 

considerado parte inerente ao processo, não deixando de ser algo a ser evitado.  

  Devido a parcerias com universidades e outras organizações, alguns membros da 

comunidade podem realizar curtos períodos de estágios em áreas de seus interesses nesses 

locais parceiros. Embora haja uma resistência quanto ao modelo convencional de educação, a 

organização promove inserção e interação com o ambiente acadêmico, pois reconhece que pode 

haver conhecimentos técnicos e trocas de experiências válidas. 

A próxima seção buscará apresentar o modo de organizar da Organização Coletiva. 

 

 

4.3.2 O Modo de Organizar da Organização Coletiva  

 

Esta seção apresenta o modo de organizar da Organização Coletiva, conforme estruturação 

e critérios citados na seção 4.3. 

 

 

4.3.2.1 Autoridade  

 

A Organização Coletiva não apresenta relações hierárquicas, mas as figuras dos sócios, 

principalmente do Mauricio, exercem influências que podem ser entendidas por muitos como 
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de autoridade, devido ao papel de iniciadores e por formalmente assumirem os riscos do 

negócio. 

Uma das propostas organizacionais da Coletiva é a autogestão e horizontalidade. Por 

ser uma organização pequena, alternativas de gestão são mais fáceis de serem praticadas. Os 

participantes da Coletiva organizam seus horários e atuam de forma autônoma, pois tem 

liberdade para colocar suas ideias em prática e realizar as atividades que desejam por meio do 

exercício da criatividade. De acordo com o fundador da Coletiva, o fluxo de informação é 

direto, sem hierarquia com realizações voluntárias.  

A Organização Coletiva não dispõe de níveis hierárquicos. Há áreas distintas de atuação: 

padaria, bar e cafeteria, cozinha, espaço fotográfico e outros. Geralmente, há uma ou duas 

pessoas por área. A cozinha é o espaço que reúne o maior número de pessoas que se auto-

organizam em escalas de trabalho. Normalmente uma dupla é responsável por preparar o 

almoço por um dia ou mais dias dependendo da disponibilidade de cozinheiros.  

As decisões são tomadas de maneira informal, com o mínimo de processos e apoiando-

se em diálogos, conforme o fundador informou “nosso processo é sentar todo dia de manhã e 

tomar café e aí a gente desenrola muita coisa. A gente não tem uma reunião semanal. Pintou 

um problema a gente senta e conversa” (MAURICIO). 

 

 

4.3.1.2  Regras  

 

A Organização Coletiva não apresenta regras explícitas. Os participantes são 

convidados e estimulados pelo fundador a atuar em: cooperação, colaboração, busca de 

aprendizagem, entre outros. Neste estudo, considerou-se que esses convites e estímulos 

constituem regras implícitas.  

Alguns dos participantes da organização pesquisada são pessoas habituadas a trabalhar 

em organizações convencionais, ou seja, com regras explícitas. Outros possuem um histórico 

de resistência à esse modelo dominante de organizar. Os primeiros encontram maiores desafios 

para adaptar-se ao novo modo de organizar, mas buscam aprender e superar seus 

condicionamentos.  
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Não há regras para um processo seletivo rígido para participar da Organização Coletiva, 

geralmente as pessoas que demonstram interesse, conversam com os sócios e propõem a 

realização de uma atividade e realizam um período de teste. No entanto, de acordo com um dos 

sócios, é importante que a Coletiva atraia pessoas com perfis compatíveis com os valores e 

formas de trabalho da organização. 

 

 

4.3.1.3  Controle Social  

 

A Organização Coletiva não apresenta formas de controle formais, preponderando o 

autocontrole, pois de acordo com Mauricio, o fundador da organização, a inserção e 

permanência de membros na organização ocorrem de forma natural, à medida que as pessoas 

se identificam com o modo organizacional do estabelecimento, assim não há necessidade de 

sistemas de controle rígidos. 

 Há relações de amizade, troca de experiências e admiração entre os integrantes da 

organização e deles com o público externo. O fundador da Organização Coletiva, Mauricio, ao 

trocar experiências com os membros da organização, exerce forte influência no espaço, pois, 

por não estar inserido em a nenhuma área especifica e dedicar-se aos aspectos de gestão, busca 

levar conhecimentos sobre a forma colaborativa de trabalho.  

Os integrantes atuam como se estivessem gerindo seus próprios empreendimentos, 

porém, em um espaço compartilhado com outros empreendimentos. Assim, há ajustes mútuos 

a serem realizados a fim de que haja harmonia no espaço, pois o desempenho de uma área afeta 

as outras áreas, visto que as áreas juntas formam a marca da Organização Coletiva. Assim, 

prevalece o autocontrole e ajuste mútuo.  

Durante o expediente de trabalho os integrantes têm liberdade para alimentar-se no 

horário que quiserem e da forma como quiserem, até mesmo ingerir bebidas alcoólicas durante 

a realização das atividades de trabalho. Algumas atividades são realizadas em conjunto, 

conforme combinado entre eles. Mas não é obrigatório. Participa quem desejar. Alguns 

membros combinam de almoçar em um determinado horário de forma coletiva, juntos à mesa.  
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4.3.1.4  Relações sociais e Estratificação social  

 

As relações sociais na Organização Coletiva são de pessoalidade, parceria e cooperação. 

A pessoalidade está presente tanto nas relações entre os integrantes, quanto no relacionamento 

com clientes e fornecedores. Cada equipe de trabalho, normalmente é composta por duas 

pessoas. Em uma área pode haver mais de uma equipe em atuação, como é o caso da cozinha. 

Essa área apresenta revezamento de trabalho de equipes e cada equipe é responsável por sua 

própria remuneração. Ou seja, a remuneração da equipe não é dividida com todos da área, mas 

apenas com a equipe que trabalhou no dia. 

A parceria e cooperação permeiam as relações entre os integrantes e fornecedores da 

organização, pois, mesmo que a remuneração dos participantes seja resultado da venda dos 

produtos de suas áreas, todos se beneficiam pela interação do público externo com outras áreas 

da Coletiva. As áreas preparam produtos e serviços distintos complementares e não 

concorrentes.  

A estratificação social por meio da remuneração está relacionada ao resultado das 

vendas de cada equipe ou área, enquanto que o prestígio e o status, além de relacionar-se ao 

resultado individual e das áreas, referem-se também às iniciativas coletivas. Assim, a 

organização apresenta valorização do mérito tanto individual quanto da coletividade. De acordo 

com Mauricio, as pessoas se beneficiam de estarem na Coletiva, mas cada um é responsável 

também individualmente pela sua área, ou seu negócio. “É diferente de uma comunidade 

convencional em que todos fazem tudo e tudo é dividido igualitariamente. Aqui a gente tenta 

valorizar o mérito de cada um, e também o da coletividade” (MAURICIO). Segundo Mauricio, 

a ideia é que a Coletiva distribua os rendimentos financeiros do negócio de forma, não 

igualitária, mas sim em um formato compensatório. “Você trabalha em algumas coisas, você 

vai ganhar um tanto. Se você investiu em alguma coisa, você vai ganhar um outro tanto. A 

gente está num processo de descoberta. Eu acho que não existe uma forma “(MAURICIO). 

Uma significativa diferença entre uma empresa convencional e a Organização Coletiva, 

de acordo com Mauricio, refere-se ao processo de individualização versus homogeneidade. A 

Coletiva, alicerçada nos estudos em vivências da área de designer, busca por vivências 
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individualizadas tanto nas relações com os clientes, ou seja, público externo, quanto nas 

relações com os integrantes trabalhadores da Coletiva. De acordo com Mauricio, em uma 

empresa convencional, as pessoas são tratadas de forma homogênea e os processos inibem as 

iniciativas de individualizadas. 

Mauricio também informou que, a cada dia que se passa, ele entende que os clientes da 

Organização Coletiva são as equipes de trabalho que atuam no espaço. Ou seja, os cozinheiros, 

os baristas, e outros. Sendo assim, segundo ele, a construção da organização caminha na direção 

em que os participantes sejam acionistas do negócio.  

 

 

4.3.1.5   Recrutamento e Progressão 

 

A Organização Coletiva não apresenta um método para recrutar pessoas. De acordo com 

o fundador, no começo, os amigos dos amigos indicavam interessados, depois, os participantes 

da Coletiva conheciam pessoas interessadas e indicavam. Atualmente, as pessoas interessadas 

se oferecem para atuar na organização e após uma conversa e proposta de atividade são 

convidadas a passar por um período de experiência e assim vão sendo incluídas no grupo 

autogerido. “Hoje as pessoas estão vindo. Hoje é mais por nicho” (MAURICIO). O primeiro 

contato, por exemplo, com a pessoa que está atuando na área administrativa e financeira da 

Coletiva, foi realizado de maneira bem informal.  “Eu estava conversando com ele através de 

uma iniciativa, soltei pra ele a necessidade que a Coletiva tem de ter uma pessoa no 

administrativo, ele disse: é isso que preciso fazer” (MAURICIO).  

As pessoas que permanecem na Organização Coletiva são pessoas que se adaptam a 

atuar em ambiente de autogestão e colaboração e que buscam atuar em autonomia. De acordo 

com Mauricio, é um processo orgânico. 

 

É mais fácil dizer que a gente constrói pra que a pessoa vá embora, não fique. Como 

a gente entende que é um espaço de aprendizado, as barreiras vão ensinando. Quando 

a pessoa está tranquila a gente dificulta [...] a Coletiva convida a pessoa pra participar 

de eventos, mesmo que ela ache que não esteja pronta [...] o mais adiantado puxa os 

outros. (MAURICIO) 
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Observou-se que algumas pessoas que atuam na Organização Coletiva, sofreram 

intempéries em organizações convencionais, como por exemplo, falta de valorização, excesso 

de trabalho, abusos de poder, entre outros. Outros, não se adaptaram ao modelo empresarial por 

falta de compatibilidade. Algumas dessas pessoas permanecem na Coletiva, mesmo obtendo 

remuneração inferior, por considerarem um modelo mais compatível com suas necessidades e 

valores pessoais.  

A progressão de carreira na Organização Coletiva não é considerada da mesma forma 

que em um modelo convencional de organização. Constatou-se que há duas formas de avanço 

no espaço. A primeira refere-as possibilidade de enriquecimento horizontal em que, devido a 

interação direta das áreas, é possível que o constante aprendizado proporcionado pelo ambiente 

possibilite a obtenção de habilidades oriundas de outras áreas resultando assim em 

oportunidades de atuação em novos domínios. A segunda forma de avanço relaciona-se ao 

trabalho artífice. Foi possível observar que o ambiente de experimentação proporciona 

possibilidades de realização de trabalho em formato artesão. Os padeiros, os cozinheiros e os 

baristas, por exemplo, expressam criatividade, experimentações, aperfeiçoamento em suas 

“obras de arte”, sejam pães, bolos, pratos sofisticados ou básicos, produtos resultado de 

aproveitamento de partes de alimentos que iriam para o lixo, entre outros. “Aqui eu faço meus 

testes [...] isso pode ser interessante pro cliente “eu vou comer uma comida única. Se deu certo 

deu, se não deu foi uma experiência que eu tive”, pois é um ambiente experimental” (JULIA). 

Cabe mencionar que, o angariamento de pessoas para atuar na Coletiva, ocorre uma “via 

de mão dupla”. As pessoas sentem-se atraídas pela forma de trabalho da Coletiva. Então, não 

há de se considerar o recrutamento apenas por parte da organização, mas também disposição 

dos interessados em imergir em uma forma organizacional sem garantias, principalmente no 

quesito financeiro. Na fase atual em que se encontra a organização, a decisão de ingressar e 

permanecer no espaço depende muito mais dos trabalhadores do que da própria organização.  

De acordo com Mauricio, muitas pessoas associam-se à Coletiva como resultado de um 

“cálculo utilitário”, pois montar um negócio individual implica custos altos, enquanto que na 

Coletiva os custos são rateados. Mas essas pessoas só permanecem no espaço porque percebem 

que há algo a mais: um ambiente alternativo voltado para à colaboração. Segundo Mauricio, 

trabalhar na Organização Coletiva é difícil, pois as pessoas passam por um processo de 

aprendizagem prática sobre cooperação e colaboração e isso faz com que as coisas acontecem 

de forma mais lenta. Em termos de obtenção de aprendizagem, trabalhar na Organização 
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Coletiva tem baixo custo. Em termos de operação de negócio, como por exemplo, operar a 

padaria ou a cafeteria, o custo pode ser alto.  

De acordo com Mauricio, é necessário que a Coletiva atraia não apenas bons 

profissionais, mas também pessoas que entendam a forma de trabalho colaborativo da 

organização.  

Bruno, um dos integrantes, informou que realizou um estágio não remunerado de dois 

meses, antes começar a ser remunerado na organização. Nesse período, atuou uma semana em 

cada área da organização. 

 

 

4.3.1.6  Remuneração e Estrutura de Incentivo 

 

A remuneração praticada pela Organização Coletiva difere da estrutura pagamentos de 

uma organização convencional. Não há salário fixo garantido ao fim do mês como em um 

emprego formal. A Coletiva funciona da seguinte forma. Os valores das vendas dos produtos 

são divididos entre a Coletiva e as pessoas que realizam a operação, após a subtração dos custos 

e impostos. A remuneração é sempre variável, de acordo com o resultado das vendas dos 

produtos da Coletiva. Isso vale tanto para os integrantes, quanto para os parceiros que expõem 

seus produtos à venda no espaço da organização.  De acordo com Mauricio, a pessoa 

compreende os custos dos desperdícios, seleciona seus fornecedores e assim, presta o melhor 

serviço. Dessa forma, segundo ele, a pessoa que que atua na operação da área entende que o 

negócio também é dela. O cliente é dela e não apenas da Coletiva. Segundo Mauricio, a forma 

como o espaço é concebido e a atuação em colaboração, ajudam as pessoas em uma lógica 

coletiva, mas, não é uma forma que garante a sobrevivência das áreas e do negócio e nem 

mesmo garante a remuneração. 

Para Mauricio, algumas pessoas encontram no espaço da Coletiva um instrumento para 

realizar seus sonhos e por isso investem no espaço, mas cientes de que não há garantias de 

retorno. Para ele, os integrantes da Coletiva apresentam um perfil empreendedor.  

A remuneração apresenta-se como um desafio para os participantes da Organização 

Coletiva. A maioria dos trabalhadores entrevistados informou estar muito satisfeitos em 
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participar da Organização Coletiva, porém, uma dificuldade apontada por todos eles refere-se 

às finanças, pois em um modelo convencional estariam ganhando uma remuneração maior.  

A Organização Coletiva possui apenas dois anos e meio de existência por isso ainda está 

se estabelecendo financeiramente. Os fundadores da organização estão investindo 

financeiramente na Coletiva, mas ainda não obtém retorno financeiro.  De acordo com 

Mauricio, quando ele trabalhava na empresa multinacional, sua remuneração era muito maior, 

ele tinha perspectivas de crescimento e também contava com segurança de carreira.  

O que os faz os integrantes permanecerem atuando na organização não é o quesito 

financeiro, mas sim outras condições como, liberdade, autonomia, expressão da criatividade, 

amizade, aprendizagem, valores, contato com profissionais do ramo e pessoas interessantes, 

entre outros. Uma parte dos participantes da Coletiva, trabalha também em outros locais, como 

por exemplo, em eventos e atividades freelance, para complementar a renda mensal. Os 

integrantes que não atuam em atividades paralelas ao trabalho na Coletiva dispõem de ajuda de 

parentes ou possuem reservas financeiras. Julia informou que está considerando a possibilidade 

de retornar ao trabalho em modelo convencional de organização, devido à sua condição 

financeira. Ela relatou: 

 

Aqui tem muitas coisas maravilhosas, mas chega uma hora que: e as contas? [...] 

passei um tempo fazendo o que eu queria aqui mas não recebendo o que eu precisava. 

No momento o que penso que vais definir minhas escolhas é o financeiro [...] vou ter 

que voltar, provavelmente, para um emprego formal [...] vou ter dificuldade de voltar 

agora que habituei a atuar aqui [...] tenho dificuldade de aceitar ordens [...] vou ter 

que me enquadrar [...] porque não posso viver fora da realidade, aqui é fora da 

realidade (JULIA). 

 

Os incentivos para a atuação na Coletiva referem-se ao próprio modo de Organização 

que proporciona aos integrantes, liberdade, autonomia e expressão da criatividade, construção 

de rede de relacionamentos, e outros.   
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4.3.1.7  Divisão do Trabalho- Diferenciação  

 

Os trabalhadores da Organização Coletiva possuem um perfil independente, assim, não há 

divisão formal do trabalho, pois cada área se auto-organiza em negócios que se auto-organizam 

entre eles dentro desse espaço. Um dos motivos que gera satisfação em participar da 

Organização Coletiva, além da ausência de hierarquia, autonomia e liberdade, é a ausência da 

divisão formal do trabalho. Os cozinheiros, por exemplo, são responsáveis por todo o processo 

de preparação das refeições, desde o planejamento até ao atendimento ao cliente, ou seja, desde 

a obtenção dos conhecimentos necessários para a realização da atividade, até a lavagem dos 

pratos e manutenção da área física para a realização da atividade. “Aqui tenho liberdade [...] 

Aqui eu planejo, calculo os custos, quantidade necessária, faço as escolhas e compras dos 

materiais, preparo as refeições e converso com os clientes [...] eu aprendo muita coisa” 

(SIMONE). Os participantes da Coletiva associam essa ausência de divisão do trabalho à 

liberdade, autonomia e aprendizagem.  

 

Aqui tenho mais autonomia. Aqui sou capaz de fazer coisas que no convencional eu 

não era capaz. Lá eu tinha a minha função, minha praça. Aqui eu faço tudo e tenho 

noção de como funciona o processo. Isso dá autonomia muito maior. Hoje eu não sei 

só fazer uma comida. Sei calcular tanto pra tantas pessoas, sei ver o preço, quanto 

tempo preciso pra cozinhar e pra finalizar e servir, sei conversar com as pessoas. Lá 

eu exercia só uma função. Aqui eu exerço todas as funções de uma vez (JULIA). 

 

Os profissionais que atuam na Organização Coletiva obtêm uma remuneração menor do 

que receberiam se estivessem atuando em uma organização convencional, por isso, muitos 

complementam a renda realizando outras atividades fora da Coletiva, sendo assim, observa-se 

que o que os motiva a continuar nesta organização é a possibilidade de expressar a criatividade, 

executar suas ideias, aprender atividades de seus interesses, e outros. Em uma das entrevistas 

Bruno afirmou: “Busco atividades em que eu possa exercitar o intelectual e não apenas ter 

dinheiro. Dinheiro é importante, mas não é o principal. Nunca foi ganancioso, mas preciso do 

dinheiro pra sobreviver”.  

Algumas pessoas encontraram na Coletiva, uma possibilidade de encontrar realização 

pessoal. Posso mencionar o caso de Bruno, que cursou faculdade de designer, mas sempre teve 

interesse em realizar atividades com lixo, como, por exemplo, compostagem, aproveitamento 

de partes dos alimentos que normalmente são jogadas no lixo. Depois do término da faculdade, 
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despertou um interesse pela gastronomia. Bruno já trabalhou em organizações convencionais e 

já teve seu próprio negócio, mas a área em que atuava não estava de acordo com seus valores 

pessoais, então, ele encontrou na Organização Coletiva uma possibilidade de realizar atividades 

de acordo com seus interesses e valores pessoais. Bruno contou a sua experiência em trabalho 

realizado em organização empresarial. 

 

Em empresas, tem 15 minutos pra comer, tem que pedir licença pra ir ao banheiro, te 

proíbem de fazer certas coisas. Bloqueia o cérebro pra criatividade, que é o mais 

importante. Aqui na Coletiva é livre, ninguém proíbe. A gente faz e pede opinião. 

Mauricio não é como chefe. No início eu sempre conversava com ele pra buscar a 

experiência dele. Tem o Cesar, que foi engenheiro, eu troco ideias com ele. Não há 

ninguém proibindo, a cabeça abre (BRUNO). 

 

Na fala de Bruno foi observado que a criatividade que ele tanto preza não teve espaço 

em um trabalho em organização convencional.  Segundo ele, as proibições e certas regras 

reprimem os pensamentos criativos. 

Algumas queixas a respeito do trabalho em organizações convencionais, que convergem 

com as declarações de Bruno, foram mencionadas pelas cozinheiras “o que mais me irrita é ter 

que cumprir horário certinho” (JULIA), “não aguento mais esse tipo de restaurante, não criar, 

só obedecer e ser maltratada, não ter vida por conta do horário de trabalho, ganhar mal [...]” 

(SIMONE). Atualmente, Simone busca trabalhar em ambientes de troca de experiências, 

aprendizagem e que viabilizem a reflexão. A Organização Coletiva apresenta-se como esse tipo 

de espaço. 

A menção à autonomia, liberdade e criatividade não foram apenas verificadas nas falas 

dos participantes que não estiveram presentes na inauguração da organização, a autonomia faz 

parte da proposta da Organização Coletiva. Os idealizadores buscam essa autonomia para si e 

para os demais participantes. De acordo com Mauricio, a organização objetiva o alcance de 

autonomia dos participantes, inclusive a dele própria.  
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4.3.1.8  Treinamento e Especialização 

 

A Organização Coletiva, geralmente não apresenta treinamentos e processos formais de 

especialização. Porém, quando especialistas oferecem palestra ou cursos no local, os integrantes 

do espaço participam dos eventos. Os membros da Organização Coletiva são responsáveis pelos 

seus próprios desenvolvimentos e aprendizagem e assim buscam conhecimentos acordo com 

seus interesses. Fazem experimentações e testes no espaço e buscam orientações de fontes 

internas e externas. 

Essa seção buscou evidenciar o modo de organizar da Organização Coletiva. A próxima 

seção buscará informar os desafios dos modos de organizar das duas organizações investigadas 

neste estudo: a Organização Comunitária e a Organização Coletiva. 

 

 

 

4.4 DESAFIOS AO MODO DE ORGANIZAR DA ORGANIZAÇÃO 

COMUNITÁRIA E DA ORGANIZAÇÃO COLETIVA 

 

Os desafios enfrentados pela Organização Comunitária, na fase atual, de acordo com o 

fundador, referem-se aos condicionamentos mentais dos participantes que, muitas vezes ainda 

estão alinhados aos moldes convencionais. O iniciador e conselheiro da Organização 

Comunitária exerce papel fundamental de orientação para manter a aderência do grupo aos 

valores estruturantes da organização. No momento presente, outros desafios da Organização 

Comunitária referem-se à geração de renda, necessidade de atrair pessoas com o perfil da 

organização para participar do seu núcleo residente e, necessidade de especialização para 

realização de atividades de culinária, trato com animais, jardinagem e outros.  

O modo organizacional não convencional da Organização Coletiva depara-se com 

alguns desafios. Um deles, como foi supramencionado, refere-se à remuneração dos integrantes. 

Todos os integrantes, inclusive os fundadores, obtém menor renda do que o que era obtido na 
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época em que atuavam em organização convencional. Além disso, a remuneração é variável de 

acordo com as vendas do período.           

O segundo desafio identificado na Organização Coletiva, refere-se aos 

condicionamentos pessoais resultantes de uma cultura racional instrumental propagada 

principalmente pela escola e nas empresas de trabalho. Isso pode ser exemplificado pela fala de 

Julia, da Organização Coletiva. Apesar dela buscar um modo alternativo de relação de trabalho, 

deparou-se com obstáculos referentes aos condicionamentos internos. “Ainda estou na 

transição [...] é difícil, é transformação de vida, você foi criada de uma forma a vida inteira 

[...]” (JULIA). Contudo, notou-se que há uma disposição em aprender novas formas de 

trabalhar e se relacionar, principalmente, devido às contrapartidas como autonomia, liberdade, 

flexibilidade, alinhamentos de valores, e outros, proporcionados pelo modo alternativo de 

organização.  

Aqui eu fui aprendendo. Eu sou cabeça dura. Melhorei muito em colaborar, em ajudar 

e ser ajudada. Mas ainda eu tenho essa de que tem certas coisas que me irritam eu não 

vou falar com ninguém, eu vou fazer sozinha, vou me desgastar, simplesmente porque 

quero fazer do meu jeito, do que ver uma coisa errada e às vezes discutir (JULIA). 

 

O terceiro desafio para as pessoas que buscam atuar na Coletiva refere-se ao hábito de 

atuar em um modelo empresarial de organização. Muitas pessoas que passam pela Coletiva, 

não se adaptam a uma forma de gestão mais hierarquicamente descentralizada.  

 

Difícil acostumar aqui pra quem vem do convencional [...] A hierarquia está na 

cabeça. Acham que um é maior que outro. Nem todo mundo se encaixa. Cozinheiros 

saíram por que não sabem trabalhar em lugar sem hierarquia. Gostam de 

hierarquia...Aqui é colaborar, igualdade. Se alguém não fizer eu faço, se ninguém fizer 

ninguém vai fazer. Vai ficar daquele jeito e não vai resolver. Então ou eu brigo e falo 

que outra pessoa tem que fazer ou eu faço (JULIA). 

 

O quarto desafio concerne aos relacionamentos entre os participantes. O dia a dia de 

trabalho na Coletiva apresenta desafios de relacionamentos, como ocorre também em 

organizações convencionais, algumas vezes, por motivos semelhantes aos que ocorrem nessas 

últimas. “Existe competição de ego em qualquer lugar. Aqui pode ser menos, ou mascarado. 

Eu já passei por problema de competição aqui. Isso é de ser humano” (JULIA). Em outras 

vezes por razões distintas daquelas encontradas em organizações burocráticas. “Neste tipo de 

organização, cada um faz o que quer, então não posso julgar. Tenho que respeitar o espaço do 

outro. Às vezes isso gera embate” (JULIA). 
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O quinto desafio diz respeito à ausência de profissionais mais experientes em suas áreas 

de atuação. A aprendizagem, devido à valorização das atividades práticas, na maioria das vezes, 

acontece por meio de tentativa e erro, assim, os integrantes sentem falta de mais 

profissionalização, conforme salientou Julia:  

  

É interessante trabalhar com alguém que está acima de você em nível de conhecimento 

que possa te passar as coisas (não pra mandar) [...] Aqui está todo no mesmo nível 

[...] em algumas vezes sou eu trabalhando comigo mesmo.  Eu era subordinada na 

cozinha convencional pois eu não tinha tanta prática. Aqui, por um lado é interessante 

pois eu faço o que eu quiser, mas isso impede de eu aprender um pouco mais. (JULIA). 

 

Identificou-se o sexto desafio da Coletiva ao conversar com Mauricio, um dos 

idealizadores da Organização Coletiva. Segundo ele, os integrantes muitas vezes, tem a 

percepção de que colaborar assemelha-se à práticas de um condomínio, em que as pessoas 

apenas se encontram para resolver problemas. Sendo assim, para as pessoas atuarem de maneira 

colaborativa é necessário alguém para estimular e intermediar a interação entre as áreas. É no 

momento atual é ele quem faz essa intermediação.   

O sétimo desafio identificado refere-se ao envolvimento dos membros com a 

administração Geral da Coletiva. De acordo com Mauricio, os participantes, muitas vezes, não 

compreendem os aspectos financeiros, como, investimentos, custos e lucro.  

O oitavo desafio para a Coletiva, de acordo com Mauricio, “é ser um negócio autoral”, 

ou seja, não depender de investidores. Essa é uma opção da Coletiva para ter autonomia e não 

operar de acordo com interesses de financiadores e investidores. 

Essa seção buscou informar os desafios dos modos de organizar da Organização 

Comunitária e da Organização Coletiva. A próxima seção intentará tecer comparação entre a 

Organização Comunitária e a Organização Coletiva. 
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4.5 COMPARAÇÃO ENTRE A ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E A 

ORGANIZAÇÃO COLETIVA 

 

Esta seção intenta tecer comparação entre a Organização Comunitária e a Organização 

Coletiva, evidenciando as semelhanças e diferenças entre essas organizações baseando-se em 

três referências, a saber:  estruturação dessas organizações, os perfis dos seus integrantes e os 

modos de organizar. 

 

 

4.5.1 Semelhanças entre a estruturação da Organização Comunitária e da 

Organização Coletiva  

 

A primeira semelhança entre a Organização Comunitária e a Organização Coletiva 

refere-se à formalização jurídica e comercial. A Organização Comunitária, apesar de possuir 

regulamentos e registros atualizados, para proteger-se juridicamente, não se direciona pelo 

estatuto nem mesmo por essas regras formais.  

Quanto à Organização Coletiva, seu fundador informou que uma estrutura formal 

estabelecida junto aos órgãos de fiscalização possibilita que a organização esteja dentro do 

sistema convencional, entretanto, buscando por ações não convencionais. 

A segunda semelhança entre as organizações pesquisadas refere-se a valorização das 

respostas às contingências do cotidiano em detrimento do planejamento de ações para longo 

prazo.   

A terceira semelhança entre as duas organizações pesquisadas refere-se à apresentação 

de crítica à estrutura de ensino convencional, sendo que a Organização Comunitária é muito 

mais enfática nesse aspecto. A Organização Comunitária e a Organização Coletiva apresentam 

uma valorização das práticas de tentativas e erros e experimentações em constante diálogo com 

a teoria. Essas organizações defendem que o ensino formal prioriza a teoria em detrimento da 

prática, assim, a Organização Comunitária e a Organização Coletiva buscam adotar posturas e 

práticas distintas da educação formal.  
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O fundador da Organização Coletiva categoriza a organização como um Living Lab - 

Laboratório de Vivências. De acordo com o fundador da organização, a Coletiva também é um 

laboratório de experimento, em que os participantes testam novas formas de produção de 

alimentos e relacionamentos. Segundo Mauricio, a experimentações e vivências encontram 

dificuldades de acontecer no contexto acadêmico e escolar.  

A quarta semelhança entre as duas organizações pesquisadas, retrata as habilidades de 

oratória e persuasão de seus fundadores. 

O quinto ponto de contato entre as duas organizações mostra que ambas realizam e 

apoiam atividades de manejo de resíduos, compostagem, e valorização do pequeno produtor.  

O sexto ponto de contato entre as organizações pesquisadas refere-se à forma em que 

são realizados os controles financeiros. Em ambas, os fundadores delegam à atividade à uma 

pessoa especifica.  Na Organização Comunitária, Marina é o “caixa de guarda” da organização. 

As pessoas que necessitam de dinheiro para a realização de alguma atividade recorrem à essa 

integrante, para que ela entregue o valor solicitado. Há o cartão da conta bancária da 

organização, que foi presenciado em posse da Marina. Apesar de Marina ser a pessoa delegada 

para realizar os controles financeiros diários, a integrante Joana, esposa do fundador da ONG, 

é quem realiza as atividades contábeis relacionados aos valores maiores.  

A Organização Coletiva tal qual uma empresa, tem uma pessoa responsável pela área 

financeira, delegado pelo fundador da organização. Antes, a pessoa que realizava os controles 

financeiros era o sócio da organização. Atualmente, a atividade é delegada a um colaborador 

recentemente inserido na organização para realizar essa atividade conjunta com outras tarefas 

administrativas. Em uma visita à organização, identificou-se a realização do pagamento 

semanal aos cozinheiros, feito ao final do expediente, realizado pelo colaborador da área 

financeira, de acordo com as vendas da equipe. Ou seja, os cozinheiros apropriam-se de 

cinquenta por cento do que foi vendido do resultado de seus trabalhos, excluindo-se os custos 

operacionais. A outra parte é devida aos responsáveis pela organização para manutenção e 

pagamento pela utilização do espaço.  

A Organização Comunitária e a Organização Coletiva influenciam-se mutuamente. Os 

fundadores usam frases parecidas em seus discursos, não sendo possível identificar o autor da 

influência.  
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Essa seção apresentou as semelhanças entre a Organização Comunitária e a Organização 

Coletiva. Assim, essas organizações assemelham-se quanto à formalização, valorização das 

respostas às contingências do cotidiano, crítica à estrutura de ensino convencional, habilidades 

de oratória e persuasão de seus fundadores, valorização do pequeno produtor e por último, 

quanto aos controles financeiros.  A próxima seção apresentará as principais diferenças entre 

essas organizações quanto à forma de estruturação. 

 

 

4.5.2 Diferenças entre a estruturação da Organização Comunitária e da 

Organização Coletiva  

 

 

A primeira diferença entre a Organização Comunitária e a Organização Coletiva refere-

se à localização, característica do espaço físico em que residem e aparência ou “primeira 

impressão” que o ambiente transmite ao público. A Organização Comunitária reside em um 

bairro residencial mais afastado do centro da cidade, em uma rua com pouco movimento de 

carros e pessoas, próximo à uma área arborizada. A Organização Coletiva está instalada no 

centro da cidade, em uma rua com grande movimento de carros. 

O espaço em que a Organização Comunitária encontra-se instalada apresenta 

características de moradia coletiva. Os integrantes da ONG trabalham e residem no local. A 

moradia conta com muitos quartos, banheiros, cozinha e lavanderia (compartilhados) e quintal 

adequado para criação de animais e plantas.  

O espaço físico da Organização Coletiva, além de ter características criativas, ter 

designer diferenciado, ambiente descolado e estar instalado em uma garagem, é um ambiente 

de consumo de alimentos e refeições, composto por: bar/cafeteria, padaria e restaurante. A 

organização, além de ser um espaço de consumo de alimentos, oferece espaço de coworking, 

escritórios individuais, biblioteca gastronômica, espaço fotográfico gastronômico, sala de 

reuniões, espaço para eventos culturais, bicicletário, horta no telhado, e realiza vendas de 

produtos artesanais alimentícios oriundos do pequeno produtor. 

A Organização Coletiva apresenta um ambiente jovem e descolado, enquanto que, a 

Organização Comunitária tem um ambiente mais tradicional, podendo ser representado pelas 
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roupas (saias longas e rodadas e também lenço na cabeça), utilizadas pelas mulheres da 

organização, similares às roupas utilizadas pelas mulheres da comunidade Fox Hill Bruderhof, 

localizada em Walden, New York-USA. 

A segunda diferença entre a Organização Comunitária e a Organização Coletiva refere-

se aos seus fundamentos. A Organização Comunitária é uma associação de cunho religioso 

judaico-cristão enquanto que a Organização Coletiva é uma organização comercial que tenta 

mostrar um cunho político. 

A terceira diferença entre as organizações pesquisadas refere-se à diferença geracional 

dos fundadores. Há significativa diferença de idade os fundadores de cada organização 

pesquisada. O fundador da Organização Comunitária tem 56 anos e principal instituidor da 

Organização Coletiva tem 31 anos de idade, revelando assim, a diferença geracional entre eles. 

  O fundador considerado por esta pesquisa como o principal representante da 

Organização Coletiva possui sócios, enquanto que na Organização Comunitária a representação 

concentra-se na figura do único fundador, pois não há sócios. 

A quarta diferença entre a Comunitária e a Coletiva refere-se ao histórico e tempo de 

existência dessas organizações. A Organização Comunitária tem um longo histórico, pois foi 

instituída formalmente em 2003, enquanto que a Organização Coletiva iniciou suas atividades 

em maio de 2015. Assim, observa-se uma evidente diferença quanto ao tempo de existência 

entre as organizações pesquisadas. 

A quinta diferença entre a Organização Comunitária e a Organização Coletiva refere-se 

às suas bases de inspiração.  A ONG tem como inspiração, atualmente, a comunidade Fox Hill 

Bruderhof, localizada em Walden, New York - USA, assim, busca viver de forma comunitária 

com bolsa financeira comum a todos os moradores. A ONG também recebe doações de 

apoiadores nacionais e internacionais. A Organização Coletiva tem como importante 

inspiração, a Laboriosa 89, representado pelo falecido Oswaldo de Oliveira e a futurista Lala 

Deheinzelin, estudiosa da nova economia (economias: colaborativa, criativa, compartilhada e 

multimoedas), além de estudos de “food designer”, vivencia gastronômica, empreendedorismo 

e inovação.     

A sexta diferença entre as duas organizações investigadas nesta pesquisa, refere-se às 

relações comerciais. A Organização Coletiva firma-se, em primeiro lugar, em atividades de 

relações comerciais. Enquanto que a Organização Comunitária relega essas atividades para 
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segundo plano. A Organização Coletiva basicamente realiza vendas de produtos e serviços 

alimentícios artesanais e aluga espaços de trabalho de coworking.  

A Organização Comunitária, no momento presente, atua com foco em agricultura e 

pecuária urbana, bazar, giro na cidade14, produção de alimentos para consumo, doações, trocas 

e vendas, além de vendas de cursos e oferecimento de refeições ao público amigo com 

contrapartida financeira, em forma de contribuição espontânea.  

A sétima diferença entre as organizações refere-se à rotina. A Organização Coletiva 

busca ser eventual, “um evento todo dia”, livre de orientações rotineiras. A Organização 

Comunitária, devido à natureza de suas atividades de agricultura e pecuária urbana, tem a rotina 

como orientadora de suas atividades.   

A oitava diferença entre a Organização Comunitária e a Organização Coletiva refere-se 

ao vínculo dos integrantes com a organização. A Organização Coletiva é um local de trabalho 

para seus participantes. Embora o ambiente proporcione relações gratificantes de amizade, a 

pessoas tem relacionamentos significativos fora desse local: familiares, relações de amizade, 

clientes, outros empregos e organizações. Os participantes da Organização Coletiva têm 

responsabilidades financeiras a arcar fora da organização.  

A Organização Comunitária proporciona aos seus participantes os mais significativos 

relacionamentos em grau de importância. As pessoas interagem a todo o momento com o grupo. 

“Somos uma família” (MARCELO, MARINA, MICHELE, LUCIA, LUCIANDO). Os laços 

afetivos podem estender-se aos apoiadores e amigos da ONG. Os participantes não têm 

responsabilidades e relacionamentos tão significativos fora da organização. Assim, os vínculos 

afetivos com os integrantes da organização são maiores na Organização Comunitária do que na 

Organização Coletiva. 

A ênfase na convivialidade é percebida na Organização Comunitária. O grupo de 

integrantes da ONG valoriza a realização de atividades juntos, comerem à mesa juntos entre 

eles ou com os amigos apoiadores da ONG. A Organização Coletiva, embora promova a 

interação entre seus integrantes e com público externo, as relações comerciais são prevalentes.  

                                                           
14 O Giro na Cidade é uma atividade realizada todos os dias pela ONG, em que recolhem alimentos vegetais que 

os mercados e feiras descartariam como lixo. Os alimentos recolhidos, na grande maioria das vezes estão próprios 

para consumo humano e são aproveitados pelos integrantes da ONG para alimentação e culinária. O restante dos 

alimentos é destinado à alimentação dos animais.  
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A nona diferença entre as organizações pesquisadas refere-se à estratégia de atuação 

junto ao público externo. A Organização Coletiva busca estratégias de atuação frente aos 

clientes, baseadas em estudos de “food designer” e “vivências gastronômicas”. Foi possível 

observar nas falas do sócio, uma estratégia pensada sobre a relação com os clientes “tirar o 

cardápio do espaço para que o cliente interaja diretamente com quem prepara a comida” Em 

outro momento, a fala do fundador revelou que os clientes são os trabalhadores do local “o 

cliente passa a ser o barista, cozinheiro, o estudante, o professor e outros interessados”. Sendo 

assim, os clientes seriam os trabalhadores do local, e esses teriam seus próprios fregueses.  

A Organização Comunitária não apresentou estratégias definidas quanto a relação com 

o público externo. Mostrou sim, uma preocupação com o que seus apoiadores pensam à respeito 

deles e em mostrar as atividades que estão sendo feitas. Assim, buscam realizar atividades 

dentro de seu escopo de atuação, seguindo os princípios judaico-cristãos, preocupando-se que 

seus apoiadores identifiquem resultados. Há preocupação em “inovar” (JORGE) e fazer coisas 

diferentes para manter e angariar apoiadores e simpatizantes.  

A décima diferença entre as organizações pesquisadas refere-se às bases de 

questionamento ao modelo convencional de vida e organizações formais convencionais da 

modernidade. A Organização Comunitária apresenta a razão de sua existência alinhado a um 

questionamento sólido, direto e claro ao modo de vida estabelecido na sociedade, baseado em 

exploração do meio ambiente e das pessoas, tidos como recursos, embasado em premissas 

judaico-cristãs. A Organização Coletiva não apresentou bases concretas, claras e diretas sobre 

em que se baseia a existência da organização. As duas organizações apresentaram tensões entre 

discursos e práticas, porém, a Organização Comunitária apresenta uma estrutura em que está 

firmada, para a qual se volta em casos de oscilações ou dúvidas. 

A décima primeira diferença entra a Organização Comunitária e a Organização Coletiva 

refere-se à origem do capital financeiro. A Organização Comunitária por ser constituída como 

ONG, recebe doações nacionais e internacionais e um de seus objetivos é passar de polo 

receptor para polo doador.  Além disso, a ONG, já se utilizou mais de uma vez, do 

“financiamento Coletivo” obtendo assim ajuda financeira de muitos apoiadores. 

A Organização Coletiva tem capital financeiro originado dos sócios, com ajuda de seus 

familiares. Há o caso específico do padeiro que investiu em reforma no espaço e instalação de 

sua padaria dentro da Coletiva, ciente da ausência de garantia de retorno.  Pois, caso ele 

desvincule-se da organização, os valores investidos não serão retornados. 
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A décima segunda diferença entre duas as organizações pesquisadas no presente estudo, 

refere-se a rede de relacionamentos. A rede de relacionamentos revelou-se importante para as 

duas organizações, porém a Organização Comunitária apresentou uma rede maior, que envolve 

contatos nacionais, internacionais, pessoais e institucionais e, aparentemente, há maior 

engajamento dos apoiadores com causa da ONG.  

Essa seção buscou apresentar as diferenças na forma de estruturação da Organização 

Comunitária e da Organização Coletiva.  Assim, essas organizações diferenciam-se quanto aos 

aspectos de característica do espaço físico, seus fundamentos, diferença geracional dos 

fundadores, histórico e tempo de existência, relações comerciais, rotina, vínculo dos integrantes 

com a organização, estratégia de atuação junto ao público externo, bases de questionamento ao 

modelo convencional, origem do capital financeiro e, por último, rede de relacionamentos. A 

próxima seção buscará tecer comparação entre os perfis dos integrantes das duas organizações 

investigadas nesta pesquisa. 

 

 

 

4.6 COMPARAÇÃO ENTRE OS PERFIS DOS INTEGRANTES DA 

ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E DA ORGANIZAÇÃO COLETIVA 

 

Esta seção busca apresentar comparação entre os perfis dos integrantes da Organização 

Comunitária e da Organização Coletiva, destacando as semelhanças e diferenças entre elas.  

 

 

4.6.1 Semelhanças entre os perfis dos integrantes da Organização 

Comunitária e da Organização Coletiva 

 

A Organização Comunitária e a Organização Coletiva têm em seus núcleos, integrantes 

que abandonaram carreiras em organizações convencionais. Compondo esse perfil, foram 

identificados três membros na Organização Coletiva e três na Organização Comunitária. Os 
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três integrantes da Organização Coletiva que compõem esse perfil são: Mauricio, o iniciador da 

organização e o casal empreendedor da Padaria Pão Fresquinho, Celso e Carol. Os três 

integrantes da Organização Comunitária que compõem esse perfil são: Jorge, o fundador da 

ONG, Marina e Marcelo.  

Jorge (Organização Comunitária) e o Casal Celso e Carol (Organização Coletiva) 

tiveram uma longa carreira em empregos convencionais, mínimo de dez anos. Mauricio 

(Organização Coletiva), Marina e Marcelo (Organização Comunitária) estiveram envolvidos 

em empregos formais, porém por períodos menores, aproximadamente dois anos. Mauricio 

permaneceu por dois anos na empresa multinacional (cursou o mestrado em fase de criação da 

Organização Coletiva), Marina, permaneceu por dois anos cursando mestrado e um ano 

trabalhando em uma empresa de médio porte na área de nutrição animal e Marcelo atuou cerca 

de dois anos em escritórios de arquitetura e construtora.   

As duas organizações pesquisadas são compostas também por integrantes que além de 

participar dessas organizações, atuam em outras organizações. A Organização Comunitária, 

especificamente, tem uma integrante com emprego formal: Joana. A esposa do fundador é 

concursada e atua em hospital universitário.  Nesse mesmo perfil, os cozinheiros e o fotógrafo 

da Organização Coletiva realizam trabalhos para outras organizações, podendo ser pequenas 

empresas convencionais ou não convencionais.   

Há integrantes tanto na Organização Comunitária quanto na Organização Coletiva, que 

são jovens que estiveram inseridos por pouco tempo em organizações convencionais e não se 

encaixaram em seus moldes. Os atuantes da Organização Comunitária, Marina de 29 anos de 

idade e Marcelo de 33 anos de idade podem ser classificados, entre outras, nessa categoria. Os 

atuantes da Organização Coletiva, Bruno, Julia, Simone, Bruna, Mauricio e Lucas, fazem parte 

desse perfil de pessoas.  

As duas organizações pesquisadas apresentam em sua composição, pessoas que 

começaram a ter contato com discursos e práticas de novas possibilidades de modos de vida e 

de trabalho, após ingressarem nas organizações pesquisadas. Celso e Carol representam bem 

esse perfil, na Organização Coletiva, enquanto que Marina, Monica, Michele e Lucia 

representam bem esse perfil na Organização Comunitária.       

A Organização Comunitária e a Organização Coletiva apresentam em sua composição, 

integrantes que, antes de ingressarem nas organizações pesquisadas, já  manifestavam formas 

de pensamento e atitudes de resistência aos modos padrões de produção de vida e trabalho. 
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Marcelo e Jorge representam esse perfil na Organização Comunitária. Simone, Bruno, Julia e 

Mauricio representam esse tipo de integrante da Organização Coletiva.       

Essa seção apresentou as semelhanças entre os perfis dos integrantes das Organizações 

Comunitária e Coletiva. A próxima seção buscará informar as diferenças entre os perfis dos 

integrantes dessas organizações.   

 

 

4.6.2 Diferenças entre os perfis dos integrantes da Organização Comunitária 

e da Organização Coletiva 

 

Uma especificidade da Organização Comunitária é a presença de crianças e adolescentes 

em sua composição, que também participam das atividades do grupo, de acordo com suas 

capacidades e vontades.  

A segunda especificidade da Organização Comunitária refere-se à existência, em sua 

composição, de integrantes que foram acolhidos pelo fundador, em momentos turbulentos ou 

de incertezas em suas vidas, podendo, esse ser um motivo, entre outros, de haver uma forte 

ligação afetiva entre esses integrantes e o fundador da organização. Representam bem esse tipo 

de pessoa: o casal Luciano e Lucia, Marina e Marcelo.  

A Organização Coletiva destacou-se quanto à especificidade de engajamento em 

atividades artesanais, artísticas e artífice de seus integrantes. Os participantes dessa organização 

revelaram valorizar a autoexpressão por meio de suas atividades manuais, autônomas e criativas 

relacionadas às suas produções, podendo ser demostradas por meio de suas criações culinárias 

e gastronômicas, fotografias e experimentações. A Organização Comunitária, apesar de 

valorizar as atividades artesanais, no período da pesquisa não apresentou ênfase nessas 

atividades. Enquanto que a Organização Coletiva mostrou-se estruturada nesse tipo de 

atividade. 

Quanto às diferenças entres os integrantes das duas organizações investigadas, todos os 

integrantes da Organização Comunitária demonstram ser pessoas que se adequam facilmente 

as relações de autoridade e controle. Enquanto que, alguns integrantes da Organização Coletiva 

demostram não aceitar facilmente nem mesmo se adequar às relações de autoridade, controle e 
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poder impostas. Julia, Simone e Bruno representam bem esse tipo de trabalhador. Essas pessoas 

demostram preferência por trabalhos que permitam independência, autoexpressão e liberdade 

de atuação, sem regras impostas e sem rotinas rígidas.  

Os integrantes da Organização Coletiva, por exemplo, durante o expediente de trabalho, 

em períodos de baixa movimentação de clientes durante o dia, realizam atividades pessoais de 

forma individual como leituras de livros, ou sentam para “bater papo” entre eles ou com visitas, 

e bebem bebidas alcoólicas de forma moderada durante o expediente. 

Não foi constatado, no período da coleta de dados, de forma significativa, que os 

integrantes da Organização Comunitária realizam atividades pessoais durante o expediente de 

trabalho. As atividades pessoais, geralmente são realizadas durante à noite, após o termino das 

atividades de trabalho. As exceções aplicam-se aos casos de estudo das jovens em fase de 

vestibular. As jovens, assim como a adolescente da organização, têm horários durante o dia 

reservados para estudos. Há também um integrante da organização que retornou aos estudos 

em universidade pública. Ele vai para as aulas na faculdade em dias específicos da semana e 

realiza seus estudos individuais na biblioteca da faculdade, ou acorda antes do início das 

atividades diárias da ONG, por volta das 4hs da manhã, para estudar na moradia. As atividades 

de tricô que alguns integrantes realizam, normalmente são feitas em momentos de espera de 

membros para às reuniões. Atividades de saúde, como ir ao médico, também são realizadas 

pelos membros em horário comercial. Em geral, os integrantes da Organização Comunitária, 

geralmente desviam-se de suas rotinas de atividades diárias apenas para realizações coletivas 

ou para dar atenção aos visitantes da ONG.  

Outra diferenciação entre os integrantes das organizações pesquisadas mostrou que os 

membros da Organização Comunitária apresentam um estilo de comportamento homogêneo, 

ou seja, comportam-se de forma bastante similar. Enquanto que as pessoas da Organização 

Coletiva apresentam formas de comportamento e personalidades distintas. Assim, foi 

observado que o público interno dessa segunda organização é mais diversificado, porém 

assemelham-se quanto à disponibilidade e vontade em atuar de forma não convencional. Cada 

integrante apresenta suas vontades e projetos pessoais, embora, em alguns aspectos os interesses 

e visão de vida e trabalho dos integrantes são convergentes. 

Essas duas últimas seções apresentaram as semelhanças e diferenças entre os perfis dos 

integrantes da Organização Comunitária e da Organização Coletiva. A próxima seção buscará 
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tecer comparações entre os modos de organizar das duas organizações investigadas nesta 

pesquisa. 

 

 

 

4.7 COMPARAÇÃO ENTRE OS MODOS DE ORGANIZAR DA 

ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E DA ORGANIZAÇÃO COLETIVA 

 

A comparação entre os modos de organizar das organizações investigadas neste estudo, 

são tratadas nesta seção, considerando a estruturação categórica de Rothschild-Whitt (1979). 

Assim, serão abordados os aspectos de: autoridade, tomada de decisão, regras, controle social, 

relações sociais, recrutamento e progressão, remuneração, incentivos e divisão do trabalho. 

Outrossim, será estabelecida comparação entre as organizações investigadas nesta pesquisa e 

as organizações coletivistas do estudo de Rothschild-Whitt (1979).  

Cabe mencionar que nesta seção, serão apresentadas as comparações, buscando 

triangular as falas dos entrevistados, as observações de campo, o referencial teórico da presente 

pesquisa e as análises da pesquisadora.  

Quanto à autoridade, as duas organizações investigadas nesta pesquisa diferenciam-se 

das organizações coletivistas dos estudos de Rothschild-Whitt (1979). A autora verifica em seus 

estudos que, nas organizações coletivistas de seu estudo a autoridade final é baseada na 

coletividade como um todo, não no indivíduo e a autoridade é delegada pela coletividade e 

sujeita a recall. Logo, segundo a autora, a autoridade nessas organizações não reside no 

indivíduo, seja em a base da incumbência ou expertise, mas na coletividade como um todo.  

A autoridade final na Organização Comunitária e da Organização Coletiva não reside 

na coletividade, mas sim nos indivíduos fundadores dessas organizações, além disso, a 

autoridade não é delegada pela coletividade e não está sujeita a recall. A autoridade nas 

organizações pesquisadas na presente pesquisa reside de maneira formal (jurídica) e informal, 

nos indivíduos fundadores das organizações. Os fundadores das duas organizações são vistos 

como autoridade por serem os idealizadores, operacionalizadores, dirigirem e assumirem os 

riscos do negócio. Logo, tanto delegam como resgatam autoridade outrora distribuída. 
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Os integrantes da Organização Coletiva e da Organização Comunitária são consultados 

em algumas tomadas de decisões que envolvem principalmente suas áreas de atuação e são 

estimulados a dar ideias na organização geral, porém os fundadores, por assumirem os riscos 

do negócio formalmente, podem tomar decisões sem consultar todos os participantes.  

As organizações coletivistas do estudo de Rothschild-Whitt (1979) apresentam um 

"processo de consenso" em que todos os membros participam da formulação coletiva de 

problemas e negociação de decisões. Ao comparar com a Organização Comunitária, verificou-

se que, embora as falas dos integrantes da ONG informem que haja processo de consenso na 

Organização, não podemos afirmar que o consenso seja aplicado a todos os tipos de situações, 

principalmente as de cunho estratégico.  

As duas organizações pesquisadas apresentam regras implícitas assemelhando-se às 

organizações coletivistas do estudo de Rothschild-Whitt (1979). A autora afirma que essas 

organizações procuram minimizar o uso de regras, porém, como as regras edificadas pela 

burocrática não podem circunscrever, todos os potenciais comportamentos da organização, a 

organização alternativa não pode atingir o limite teórico zero de regras.  

A Organização Comunitária possui regras explícitas escritas, sobre a organização da 

rotina de trabalho, e acordadas entre os membros da organização, em que se cria uma rotina 

rígida de cumprimento de horários e atividades de trabalho, devido a natureza das atividades da 

organização. A Organização Coletiva, por “tentar ser um evento todo dia” não promove regras 

escritas e rígidas que possam levar a uma rotina rígida.  

  As formas de controle verificadas na Organização  Comunitária, ocorrem por meio de 

elogios e repreensões, reconhecimento, afeto. Além disso, há o controle por meio da autoridade 

do fundador.  

A ONG também angaria integrantes de comportamento homogêneo com os demais 

membros, corroborando com Rothschild-Whitt (1979). A autora salienta que nas organizações 

coletivistas de sua pesquisa, as pessoas que provavelmente se desviarão dos pressupostos 

básicos na organização são evitadas, pois o consenso é crucial, sendo assim, a seleção para a 

homogeneidade constituem formas de controle mais sutis. De acordo com Rothschild-Whitt 

(1979), as organizações coletivistas de seu estudo, utilizam-se de apelos pessoais e moralistas 

para fornecer os principais meios de controle social.  Quanto mais homogêneo o grupo, mais 

tais apelos podem dominar, sendo assim, o grupo coletivista seleciona os membros que 

compartilham seus básicos valores e visão de mundo (ROTHSCHILD-WHITT,1979). A autora 
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afirma ainda que a seleção para homogeneidade é um tipo de mecanismos de controle social 

usado também em organizações burocráticas.  

Quanto à organização Coletiva, uma forma de controle identificada, revelou-se em uma 

fala do fundador da organização. Ele contou que vai dificultando as coisas para que as pessoas 

inseridas na organização não fiquem acomodadas. Assim, identificamos que há uma forma de 

controle atrelado à figura do fundador como autoridade, podendo ser assim, ser atribuída à sua 

posição de ser a pessoa que assume os riscos do empreendimento.  

A Organização Comunitária apresenta relações sociais de pessoalidade e comunidade, 

baseadas em relações afetivas e valorização do grupal em detrimento da individualidade. Nesse 

aspecto a organização assemelha-se às organizações coletivistas do estudo de Rothschild-Whitt 

(1979). A autora verifica que essas organizações se orientam para um ideal de comunidade e as 

relações são afetivas com valor em si mesmas e a busca pela comunidade pode se tornar uma 

instância de deslocamento da meta.  

A Organização Coletiva mostra-se como local de trabalho para obtenção de 

remuneração e relações profissionais e sociais satisfatórias em que predomina a pessoalidade. 

Entretanto, tanto o mérito individual quanto a colaboração são valorizados. A organização 

também apresentou relações de pessoalidade, assim como as organizações coletivistas de 

Rothschild-Whitt (1979).  

Quanto ao recrutamento, a Organização Comunitária assemelha-se às organizações 

coletivistas do estudo de Rothschild-Whitt (1979), em que realizam recrutamento de membros 

baseando-se na amizade, valores políticos, sociais e religiosos, além de personalidade 

congruente com o modo da organização.  

A Organização Coletiva pode recrutar desconhecidos, sem indicação. Seus aspirantes 

necessitam ter disponibilidade financeira para atuar de acordo com as condições do 

estabelecimento, diferenciando-se assim das organizações coletivistas de Rothschild-Whitt.  

Há algumas questões complementares que cabem ser mencionadas nesta categoria de 

análise. A Organização Comunitária e a Organização Coletiva não apresentam demanda 

significativa de candidatos interessados em compor seus núcleos devido às especificidades 

dessas organizações. A atuação no núcleo da Organização Comunitária, por exemplo, solicita 

uma mudança de um estilo de vida. Aos interessados, a organização solicita adequação à crença, 
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costumes e padrão de comportamento que integre a homogeneidade comportamental dos 

demais integrantes e adeque-se ao perfil de liderança da ONG.  

A Organização Coletiva apresenta um fator que interfere na angariação de membros: a 

remuneração instável e menor. Os aspirantes, em alguns casos, necessitam dispor de condições 

financeiras para realização de estágio voluntário, sem contrapartida financeira e de moradia.  

Quanto à progressão, as duas organizações pesquisadas não possuem cargos a serem 

galgados, apenas pode haver progressão horizontal quando os membros assumem ou envolvem-

se em novas atividades.   

A Organização Comunitária, especificamente, apresenta forma de remuneração 

parecida em alguns aspectos com as organizações coletivistas de Rothschild-Whitt (1979), em 

que a autora verificou que em um caso, os membros foram pagos igualmente, 

independentemente das habilidades ou experiências que eles trouxeram15. A Organização 

Comunitária não remunera seus membros individualmente. Toda a renda gerada ou recebida de 

doações é direcionada para a melhoria das condições da organização e de seus membros 

comunitariamente e também investido em projetos sociais.  

A Organização Coletiva difere-se das organizações coletivistas do estudo de   

Rothschild-Whitt (1979), pois remunera seus integrantes de acordo com o resultado das vendas 

individuais e de cada área da organização. Assim, o participante recebe cinquenta por cento das 

vendas de seus produtos e serviços, excluídos os custos operacionais.  

Os incentivos principais da Organização Comunitária são: recebimento de afeto, 

amizade, aceitação e reconhecimento pelo grupo, parecidos com os incentivos das organizações 

coletivistas de Rothschild-Whitt (1979) em que os incentivos primários são os de ordem 

normativas e solidários, como amizade. Além disso, os incentivos materiais são secundários e 

os valores simbólicos são evocados para motivar as pessoas.  

Os incentivos principais da Organização Coletiva são: liberdade, autonomia e expressão 

da criatividade, amizade e construção de rede de relacionamentos. A organização torna-se um 

veículo para realização de sonhos pessoais de seus integrantes, apoiados por uma rede de 

pessoas com sonhos semelhantes ou complementares. Assemelham-se às organizações 

                                                           
15 ou, para um segundo caso pesquisado pela autora, era pago "para cada um de acordo com sua necessidade" 

levarando em consideração os dependentes e outras circunstâncias especiais. 
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coletivistas de Rothschild-Whitt (1979) apenas no aspecto de que os incentivos materiais são 

secundários.  

Os aspectos de recrutamento e incentivos da Organização Coletiva mostraram que 

seus integrantes ao optarem por fazer parte da organização, trocaram “seguranca” por 

“liberdade”. A segurança de um emprego formal, com benefícios de plano de saúde, fundo de 

garantia, salários fixos, e certa estabilidade, foram substituídas, ao inserir-se na Coletiva, por  

remuneração instável e menor, porém, com liberdade para realizar seus projetos individuais na 

rede de apoio da organização. Essas pessoas optaram por verem-se identificadas com os 

resultados de seus trabalhos. Assim, observou-se propensão para correr riscos.  

As duas organizações pesquisadas não exibiram diferenciação entre trabalho manual 

e intelectual. Além disso, o trabalho manual ganhou status de importância, não considerado 

pelas organizações convencionais. Assim, assemelham-se às organizações coletivistas de 

Rothschild-Whitt (1979). Segundo a autora, as organizações coletivistas de seu estudo, visam 

eliminar a divisão do trabalho que separa trabalhadores intelectuais de trabalhadores manuais e 

administrativos, para tanto essas últimas utilizam-se do trabalho em equipe por meio de rotação 

de papéis e compartilhamento de tarefas e desmistificação de conhecimentos especializados por 

meio de educação interna. Quanto ao trabalho administrativo, não é possível afirmar que há 

ausência de divisão de trabalho nas organizações pesquisadas devido à falta de evidências. 

 O quadro 1, apresenta a síntese da comparação entre as organizações pesquisadas no 

presente estudo, as organizações Comunitária e Coletiva. 
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Quadro 1. Comparação entre a Organização  Comunitária e a Organização  Coletiva, de 

acordo com as categorias de Rothschild-Whitt (1979). 

Categorias Organização Comunitária Organização Coletiva 

Autoridade Centrada no Indivíduo. Centrada no indivíduo. 

Decisões Coletiva (Consenso) e Hierárquica. Coletiva e Hierárquica. 

Regras Implícitas+ Rígidas consensuadas. Implícitas. 

 

Controle 

Elogios e repreensões. Afeto. 

Reconhecimento.  

Seleção para homogeneidade.  

Baseado em autoridade. 

Diversificados. 

Baseado em autoridade. 

 

Relações Sociais 

Pessoalidade. Comunidade. Afetividade. 

Coletividade. Família. 

Pessoalidade. Relações gratificantes de 

trabalho. Amizade. Desenvolvimento 

profissional. Mérito individual e 

recebimentos dos benefícios da 

colaboração. 

 

Recrutamento 

Indicação. Amizade. Aderência de 

valores sociais, políticos, religiosos e 

personalidade congruente. 

Podem recrutar desconhecidos, sem 

indicação. Aspirantes com disponibilidade, 

inclusive financeira, para atuar de acordo 

com as condições do estabelecimento.  

Progressão Ausência de progressão vertical. Ausência de progressão vertical. 

Remuneração Bolsa Comum. Resultado individual ou da área. 

 

Incentivos 

Afeto, aceitação pelo grupo e segurança. Autonomia, liberdade, expressão da 

criatividade e flexibilidade. 

 

Divisão do Trabalho 

Ausência de divisão entre trabalho 

manual e intelectual (exceto 

administrativo). 

Ausência de divisão entre trabalho manual 

e intelectual (exceto administrativo). 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Em síntese, a Organização Comunitária assemelha-se à Coletiva, quanto às categorias 

de: autoridade, a progressão de carreira e divisão do trabalho. Essas organizações diferenciam-

se entre elas quanto às categorias de: remuneração, incentivo, recrutamento, relações sociais, 

controle e tomada de decisões.  

A Organização Comunitária aproximou-se das organizações coletivistas consideradas 

no estudo de Rothschild-Whitt (1979) nas seguintes categorias: divisão do trabalho, 

remuneração, controle, regras, incentivos, recrutamento e progressão. E diferenciou-se nas 

categorias de: autoridade e tomada de decisão.  

A Organização Coletiva aproximou-se das organizações coletivistas de Rothschild-

Whitt (1979) nas categorias de: divisão do trabalho, progressão e regras. E diferenciou-se, nas 

categorias de: autoridade, tomada de decisão, controle, incentivos, remuneração e recrutamento. 

A Coletiva aproximou-se das organizações coletivistas de Rothschild-Whitt (1979), apenas em 

parte, isto é, na categoria de relações sociais (no quesito pessoalidade).   
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Essa seção apresentou a comparação entre as organizações investigadas nesta pesquisa 

relacionando-as às organizações coletivistas do estudo de Rothschild-Whitt (1979), conforme 

as categorias da autora: autoridade, decisões, regras, controle, relações sociais, recrutamento, 

progressão, remuneração, incentivos e, por último, divisão do trabalho. A seção seguinte 

apresentará as análises das organizações investigadas posicionando-as quanto ao modelo 

dominante organizacional. 

 

 

5. POSICIONAMENTO DA ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E DA 

ORGANIZAÇÃO COLETIVA QUANTO AO MODELO 

ORGANIZACIONAL DOMINANTE 

 

Esta seção analisa criticamente o posicionamento das duas organizações pesquisadas 

em duas bases de comparação: 1) o modo de organizar das duas organizações pesquisadas em 

relação às características das organizações alternativas descritas nas principais publicações 

brasileiras sobre a temática e as contradições deste intento; e 2) alinhamento das organizações 

com as premissas que orientam o modelo dominante tal como construído no quadro teórico 

deste estudo, i.e.: orientação para o crescimento, orientação mercadológica, e organização 

técnica para eficiência.  
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5.1 POSICIONAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES PESQUISADAS EM 

RELAÇÃO AO MODELO ORGANIZACIONAL DOMINANTE – MODO DE 

ORGANIZAR  

 

Esta seção apresenta o posicionamento da Organização Comunitária e da Organização 

Coletiva em relação ao modo de organizar dominante. Para isso, foram utilizados como 

referência, as ações ou características que a literatura brasileira menciona como contrapostas 

ao modelo dominante organizativo.    

Considerando os discursos dos integrantes das duas organizações investigadas, essas 

organizações apresentaram práticas alternativas às características do modelo dominante, 

conforme mencionadas pela literatura brasileira, entre elas: gerenciamento participativo, 

colaboração, paixão, horizontalidade, construção coletiva da organização e de suas práticas, 

valores orientados para a vida e práxis criativa e de cooperação.  

A Organização Coletiva, em particular, apresentou as seguintes características 

mencionadas pelas publicações brasileiras: processos autogestionários, espaço para expressão 

da liberdade em que cada indivíduo é independente dos outros, mas vive em relação com eles, 

autenticidade, relações pessoais, respeito à individualidade, prazer no trabalho, autorrealização, 

concretização das potencialidades humanas e questionamento de conceitos e ferramentas 

gerenciais. Essa organização apresentou mais características de descentralização enquanto que 

a Comunitária demonstrou mais aspectos de centralização.  

A Organização Comunitária, especificamente, contrapõe-se à visão do mundo como 

mercado, organização como empresa, e ser humano como recurso. A ONG busca soluções não 

mercadológicas para problemas individuais ou comunitárias, apresenta práticas de 

convivialidade e vida plena, relações pessoais, vivência do presente e afetividade.  

Quanto à característica de “expressão da liberdade em que cada indivíduo é 

independente dos outros, mas vive em relação com eles” e o aspecto de “autenticidade”. A 

Organização Coletiva, apresentou essas duas características mencionadas, enquanto que a 

Organização Comunitária, considera a coletividade, muito mais importante do que a expressão 

da individualidade e assim, a padronização e homogeneidade do grupo é incentivada.  
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  Conforme supramencionado nesta seção, algumas práticas das organizações 

investigadas nesta pesquisa convergem com as práticas alternativas ao modo dominante, 

mencionadas pelas publicações brasileiras, porém cabem algumas discussões.  

Os integrantes das organizações pesquisadas relataram a presença das práticas 

supramencionadas de cooperação, colaboração, horizontalidade, gerenciamento participativo, 

participação em processo decisório, práxis criativa e humanização, nas organizações pesquisas. 

Porém, baseando-se nas observações de campo, não podemos afirmar que esses aspectos 

mencionados podem caracterizar essas organizações como alternativas ao modelo dominante, 

pois as mesmas contradições que acompanham essas práticas no contexto das organizações 

dominantes fizeram-se presentes nas organizações investigadas nesta pesquisa.  

É importante observar que em organizações gerencialistas, tais práticas também podem 

ser verificadas, porém acompanhadas de inúmeras contradições. Por exemplo, ao mesmo tempo 

em que na organização dominante se prega criatividade, se estabelece um ambiente coercitivo, 

diz-se haver “autonomia”, porém essa é controlada, pois o indivíduo deve submeter-se a 

critérios de qualidade que não são estabelecidos por ele (GAULEJAC, 2007). Os resultados de 

campo deste estudo corroboram o argumento de Paes de Paula (2002) na medida em que nas 

organizações alternativas se discursa sobre participação coletiva no processo decisório, esta 

ocorre de forma controlada, em que os membros dão opiniões e tem a sensação de participação, 

porém, decisões importantes e estratégicas são tomadas por uma “cúpula” ou um indivíduo. 

Assim, as organizações investigadas apresentaram contradições similares às que ocorrem em 

organizações dominantes. 

A organização Coletiva apresentou a característica de “questionamentos de conceitos e 

ferramentas gerenciais”, porém não consideramos necessariamente uma busca por superação 

do modelo dominante de organização. Os conceitos e ferramentas foram “reinventados”, 

“ignorados” ou “questionados”, porém podem reforçar outros aspectos que identificam uma 

organização com o modo dominante, ou também podem revelar apenas uma busca por 

estratégia competitiva de diferenciação frente ao mercado. Assim, a Organização Coletiva, 

embora seja inovadora ao não se limitar à mera adaptação funcional de conceitos e ferramentas 

gerenciais, não apresentou com isso, busca por alternatividade frente ao modelo dominante.  

Cabe reforçar que, as organizações investigadas apresentaram algumas práticas que as 

publicações brasileiras consideram alternativas ao modelo dominante, porém, algumas dessas 

práticas apresentaram as mesmas contradições presentes em organizações dominantes. Assim, 
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práticas como, autonomia, autogestão, participação nas decisões, práxis criativa e 

horizontalidade, não são suficientes para diferenciar as organizações investigadas dos padrões 

dominantes organizativos.   

Em síntese, constatamos que as práticas de organizações que se contrapõem ao modelo 

dominante, mencionadas pelas publicações brasileiras, constituem-se parâmetros essenciais 

para caracterizar essas organizações. Porém, a análise das contradições que podem acompanhar 

algumas dessas práticas,  são fundamentais. Pois, essas práticas, acompanhadas de suas 

contradições, podem estar presentes tanto em organizações dominantes quanto em organizações 

alternativas. Assim, verifica-se a necessidade de análise qualitativa dos termos usados para 

definir algumas práticas consideradas distintas ao modelo dominante. Pois, conforme, Paes de 

Paula (2002), Freitas (2001) e Faria e Meneghetti (2007), essas práticas podem tanto 

constituírem-se em meios aperfeiçoados para potencializar o sistema de acumulação de capital, 

como serem utilizadas como formas de controle mais eficazes. Nesse último caso, as formas de 

controle, não necessariamente precisam estar relacionadas à acumulação progressiva de capital 

ou ao modelo dominante. 

Posto isto, estabeleceu-se uma segunda base de comparação, fundamentada em três 

premissas que orientam as organizações dominantes na modernidade tal qual construído no 

quadro teórico de referência deste estudo: orientação para o mercado, para crescimento 

econômico e para organização técnica eficiente. A seção seguinte apresenta esta análise.  
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5.2   POSICIONAMENTO DAS ORGANIZACÕES PESQUISADAS QUANTO 

AO MODELO DOMINANTE ORGANIZACIONAL - PREMISSAS DO 

MODELO DOMINANTE  

 

 

No quadro teórico de referência deste trabalho elaborou-se o argumento que as 

organizações convencionais, ou modelo dominante de organização, são orientadas para o 

crescimento econômico, o mercado e a técnica eficiente (ver seção 2.1.2). Assim, considerou-

se também, ainda que de forma preliminar, que as organizações não convencionais, assim 

seriam entendidas, na medida em que estabelecessem limites às essas orientações. Posto isto, a 

seguir, serão descritos os casos estudados nesta pesquisa posicionando-os no que diz respeito à 

lógica da orientação, mercadológica, crescimento econômico e organização técnica.   

 

 

5.2.1 Mercado 

 

 

A Organização Comunitária apresentou contraposições aos princípios mercadológicos 

econômicos em que estão edificadas as organizações dominantes. Essa organização questiona 

às premissas mercadológicas de que os recursos disponíveis são escassos e que é necessário 

acumular e competir por eles.  

A organização atua a partir do princípio da abundância. Assim, de acordo com os 

integrantes da ONG, os recursos não são escassos e não é necessário acumular e competir por 

eles. Pois, há variadas possibilidades de formas de se alimentar e de viver, porém a sociedade 

foi condicionada a uma determinada forma de vida e alimentação, de acordo com interesses 

econômicos, relegando todas as outras possibilidades oferecidas pela natureza. E, ao se 

considerar apenas uma forma de produzir e de fazer as coisas, pessoas, natureza e meio 

ambiente são prejudicados. 

A organização Comunitária também se contrapõe ao princípio de mercado como uma 

entidade reguladora da vida humana associada. A ONG orienta-se pelos ensinamentos judaico-

cristãos de que a natureza e as pessoas são sagradas. De acordo com o fundador da organização, 

nos tempos atuais, a natureza e as pessoas foram dessacralizadas e transformadas em objetos a 
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serem explorados. Por isso, os rios são poluídos, as florestas são desmatadas e as pessoas são 

exploradas por seus semelhantes. Assim, a dessacralização do que é sagrado, chama-se pecado 

e é necessário que o ser humano arrependa-se e imponha limites, renunciando o modo de vida 

imposto e voltando a sacralizar a criação de Deus. 

Os alimentos produzidos pela Organização Comunitária são direcionados, em primeiro 

lugar, para o consumo dos seus próprios integrantes. Os excedentes são comercializados ou 

doados. A orientação para a convivialidade (ILLICH, 1976) predomina na ONG em detrimento 

da produção em escala para comercialização.  

Em suma, verificou-se que a Organização Comunitária, em nível organizacional, impõe 

limites à orientação para o mercado, enquanto que a Organização Coletiva, em nenhum 

momento, apresentou essas demonstrações, pois, nesse aspecto, atuam conforme as 

organizações convencionais do modelo dominante. Assim, as ações mercadológicas 

demonstraram ser orientadoras da Organização Coletiva, visto que a manutenção do espaço e a 

remuneração dos participantes dependem exclusivamente das vendas de produtos e serviços.  

A próxima seção apresentará o posicionamento das organizações investigadas quanto à 

orientação para o crescimento econômico. 

 

 

5.2.2 Crescimento Econômico  

 

A Organização Comunitária apresentou discursos e práticas que se contrapõem à 

orientação para crescimento econômico. Os integrantes da ONG mostraram, além de 

motivações afetivas, atribuição individual de significado à organização, não alinhado ao 

propagado pela corrente hegemônica. “... Aqui o resultado do nosso trabalho fica para a 

comunidade” (MONICA). “Não faz sentido trabalhar para enriquecer ainda mais, os donos 

das empresas que já estão ricos” (MARCELO).  

A Organização Coletiva, principalmente após a abertura de sua filial no shopping, que 

ocorreu durante o período de realização desta pesquisa, não demonstrou imposição de limites à 

orientação para o crescimento econômico, mas revelou, inclusive por meio da afirmação do 

fundador, interesse em expandir as atividades comerciais.  

Entretanto, os integrantes da Organização Coletiva, inclusive o fundador, demonstraram 

valorizar mais as possibilidades de desenvolvimento de habilidades criativas e relacionais do 
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que o crescimento econômico individual, visto que, os revezes como, depressão, autoritarismo, 

rotina, rigidez e restrições à criatividade, acompanhavam as possibilidades de crescimento 

econômico individual que outrora obtinham em organizações convencionais. Ou seja, houve 

uma escolha em abandonar o crescimento econômico individual devido aos seus problemas 

inerentes. Porém, alguns integrantes revelaram que gostariam de obter remuneração maior do 

que obtém atualmente.  Assim, inferimos que a escolha de abandonar o crescimento econômico 

individual aconteceu devido a impossibilidade de crescer economicamente e, 

concomitantemente, obter qualidade de vida e bem viver.  

Nestes termos, verificou-se que a Organização Comunitária, em nível organizacional, 

impõe limites ao crescimento econômico. A Organização Coletiva, apenas, em nível individual, 

por meio das histórias individuais de seus integrantes, corroborou para a contraposição à 

premissa de crescimento econômico. Ademais, essa organização não apresentou, em nível 

organizacional, imposição de limites ao crescimento econômico.  

A seção seguinte seção apresentará o posicionamento das organizações investigadas 

quanto à orientação para a dimensão técnica. 

 

 

5.2.3 Organização Técnica 

 

 

Esta seção apresenta o posicionamento das organizações investigadas quanto à 

orientação para a organização técnica nos seguintes aspectos: eficiência técnica e modo de 

produção. 

Ao conceber a organização técnica para a eficiência (ELLUL, 1968), notou-se que tanto 

a Organização Comunitária quanto a Organização Coletiva impõem limites intencionais à busca 

da máxima eficiência técnica na organização do trabalho. Uma das características das 

organizações pesquisadas é a experimentação e construção coletiva dessas organizações, 

acarretando assim, a busca de práticas mais agradáveis e valorativas que, nem sempre são as 

tecnicamente mais eficientes. As duas organizações, apoiam-se, primeiramente em processos 

intuitivos e não realizam planejamentos de médio e longo prazo. Os problemas são resolvidos 

na medida em que surgem, mas não são previstos com antecedência. A Organização 
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Comunitária, por exemplo, possui planejamentos diários e semanais, porém, estão totalmente 

atentos às contingências, pois segundo seus integrantes, as contingências têm muito a revelar.  

A Organização Comunitária e a Organização Coletiva não deixam de utilizar máquinas 

e tecnologias de informação em seus processos organizacionais. As tecnologias de informação 

como, telefones celulares, internet, WhatsApp, redes sociais e e-mails são utilizadas para fins 

de divulgação de informações sobre produtos a serem comercializados; divulgação dos 

acontecimentos para que os apoiadores estejam informados dos andamentos das atividades, 

angariamento de apoiadores e promoção de debates e eventos. As tecnologias também são 

usadas para comunicação interna por meio de WhatsApp, Dropbox, e consultas no Google. 

Alguns membros da Organização Comunitária, de forma individual, preferem não utilizar a 

internet, não mantendo contas em redes sociais nem mesmo WhatsApp. Enquanto outros 

utilizam-nas de forma frequente.  

Verificou-se que as organizações investigadas se utilizam das tecnologias e recursos 

financeiros provenientes de negócios realizados em organizações dominantes. Assim, não são 

imunes à dominação da eficiência técnica em suas formas de organizar, mas ao reconhecer a 

dominação da eficiência técnica que se insere no homem desde a tenra idade, buscam impor 

certos limites à ela.   

A Organização Comunitária e, em menor intensidade, a Organização Coletiva, 

apresentaram limites ao modo de produção industrial. Observou-se características da 

convivialidade (Illich,1968) nas práticas dessas organizações. A Organização Comunitária 

apresentou alta valorização de convivência em comunidade, prezando os relacionamentos 

internos à organização, com pequenos produtores e com o público externo. As duas 

organizações apoiam e atuam em parceria com pequenos produtores locais. 

As duas organizações pesquisadas atuam com a produção artesanal em quantidade 

limitada, de acordo com as condições físicas, sociais e psicológicas de seus integrantes e 

também para garantir a qualidade dos produtos. Porém, consideramos que isso não significa 

impor limite ao modo de produção industrial, tendo em vista que a produção limitada é 

característica inerente à produção artesanal, a fim de manter a qualidade e os valores simbólicos 

que agregam valor aos produtos. Além disso, de acordo com Illich (1968) o oposto de produção 

industrial é convivialidade e não, a produção artesanal.  

Cabe mencionar que, o aparente limite que, especificamente, a Organização Coletiva 

impõe à dimensão técnica, conforme subdimensionada, nesta seção, em alguns momentos 
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demonstrou ser posicionamento de estratégia competitiva de diferenciação, ou foco, frente ao 

mercado consumidor e mercado de trabalho. Cabe mencionar que, as estratégias de 

diferenciação ou de foco frente ao mercado foram concebidas por Porter (1999) para obtenção 

de vantagem competitiva. Porém, em nenhum momento os entrevistados mencionaram a 

intenção de obter vantagem competitiva. 

Em suma, as organizações investigadas apresentaram certos limites à dimensão técnica 

em subdimensões de eficiência técnica e de modo de produção industrial, porém, com a ressalva 

de que o aparente limite que a Organização Coletiva impõe a esses aspectos, pode confundir- 

com a tentativa de obtencão de estratégia competitiva de posicionamento de mercado, de 

diferenciação ou foco, conforme a concepção de Porter (1999).  

Cabe lembrar que, nesta pesquisa, não foram analisadas outras subdimensões que podem 

caracterizar a dimensão técnica, a saber: tipo de racionalidade, gerencialismo e burocracia (de 

forma aprofundada). Entretanto, haverá a tentativa de iniciar o tratamento de alguns aspectos 

da burocracia na seção 6.1. 

Essa seção 5.2, em síntese, apresentou o posicionamento das organizações pesquisadas, 

em relação à premissas do modelo dominante: mercado, crescimento econômico e organização 

técnica . Essa última abarcou apenas a eficiência técnica e o modo de produção. Assim, 

verificou-se que a Organização Comunitária estabelece limites intencionais à orientação para o 

crescimento econômico, à orientação produtiva para o mercado e, em partes, à organização 

racional técnica do trabalho. Já a Organização Coletiva, em nível organizacional, não 

apresentou limites ao crescimento econômico e ao mercado, apesar de aparentemente suas 

ações apresentarem diferenças da lógica convencional. Não por menos, vale notar que se podem 

reconhecer discordâncias de ponto de vista de alguns de seus integrantes, que de forma indireta 

demonstraram a intenção de impor limites ao crescimento econômico tendo em vista garantir 

maior qualidade de vida e bem viver.  Além disso, notou-se que o aparente limite que a 

Organização Coletiva estabelece à organização técnica do trabalho, caracteriza-se muito mais 

como tentativa de posicionamento estratégico frente ao mercado, do que a imposição 

intencional de limites para que se estabeleçam relações de produção conviviais como no caso 

da Organização Comunitária. 

Além disso, após uma síntese das descrições das seções anteriores e análises da seção 

cinco,  foi possível verificar que, as características de organização convencional, na perspectiva 

dos integrantes da Organização Coletiva são: centralização, regras e controles rígidos, 
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autoritarismo, não gostar do que faz, trabalho mecânico e não participar de todo os processos 

do trabalho. Assim, o “não convencional” caracteriza-se por: descentralização, flexibilidade, 

autonomia, liberdade, fazer o que gosta, participar de todo o processo de trabalho desde o pensar 

até o executar, criatividade, autoexpressão, alinhamento com valores pessoais e 

relacionamentos de amizade. 

 Na perspectiva dos integrantes da Organização Comunitária, as características de uma 

organização convencional são: acumulação progressiva de capital, modo de produção 

industrial, eficiência técnica e destruição da natureza. Assim, o “não convencional” caracteriza-

se por: convivialidade e produção dos próprios alimentos, suficiência e preservação/interação 

com a natureza em processos mais naturais.  

Esse capítulo cinco buscou posicionar as organizações Coletiva e Comunitária em 

relacão ao modelo dominante. O próximo capítulo apresentará análises complementares e 

discussões relevantes acerca de tópicos da presente pesquisa. 

 

 

6. ANÁLISES COMPLEMENTARES E DISCUSSÕES 

 

Esta seção esta subdividida em cinco partes.  Primeiro, buscaremos tecer uma breve 

discussão sobre duas concepções de burocracia. Uma que a concebe como forma de dominação, 

que predomina na atualidade e outra relacionando-a com a noção apresentada pelos estudos de 

Rothschild-Whitt (1979), em que a autora, baseando-se em Weber, utiliza a estrutura 

burocrática, em seu tipo ideal, como base de comparações para as organizações coletivistas. 

Assim, será possível relacionar as organizações investigadas, ainda que de forma preliminar, à 

forma burocrática. Segundo, serão discutidos tópicos relevantes da presente pesquisa. Por 

último, apresentaremos as contribuições de debates de eventos não acadêmicos sobre a temática 

de organizações que buscam formas alternativas ao modelo dominante organizacional.  
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6.1   AS ORGANIZAÇÕES BUROCRÁTICAS NO CONTEXTO ATUAL E AS 

ORGANIZAÇÕES INVESTIGADAS  

 

Esta seção apresenta, primeiro, uma breve discussão sobre duas concepções de 

burocracia. Uma, que a concebe como forma de dominação, que predomina na atualidade, e 

outra, configurada como estrutura em seu tipo ideal, usada pelo estudo de Rothschild-Whitt 

(1979)16 como base de comparação para as organizações coletivistas. Após, esta seção relaciona 

as organizações investigadas nesta pesquisa à forma burocrática do contexto atual.  

A burocracia, de acordo com Motta (2001) e Paes de Paula (2002) pode ser concebida 

de duas formas: como categoria histórica e como tipo ideal de estrutura. A categoria histórica 

revela a burocracia como dominação. A concepção como tipo ideal de estrutura, dificulta a 

compreensão da burocracia como uma forma de poder e dominação (MOTTA, 2001; PAULA, 

2002). 

A burocracia como forma de dominação, está sujeita a adaptações aos contextos sociais, 

mas mantêm sua premissa de dominação. Assim, a antiga forma rígida burocrática, assume 

forma flexível no contexto social atual, constituindo–se assim como burocracia flexível ou pós-

burocracia. A burocracia rígida, caracterizada por centralização, hierarquia, autoritarismo e 

divisão do trabalho, na atualidade é cede espaço para a burocracia flexível, caracterizada por 

flexibilidade, discursos e práticas participativos, formas sofisticadas de controle, abertura, 

confiança, comprometimento, trabalho em equipe (que substitui a vigilância do administrador 

pela pressão dos colegas), responsabilidades partilhadas, ausência de figura de autoridade, entre 

outras (PAES DE PAULA, 2002). 

A burocracia como estrutura de tipo ideal é usada por Rothschild-Whitt (1979) como 

base de diferenciação das organizações coletivistas. Porém, de acordo com Paes de Paula (2002) 

ao concentrar a atenção apenas na estrutura burocrática, para verificar se as organizações se 

adaptavam a ela ou não, perde-se de vista a problemática central da burocracia, ou seja, sua 

concepção como forma de dominação.  

                                                           
16 A autora reconhece a impossibilidade serem encontrados os tipos ideias. Porém, a estrutura de tipo ideal é usada 

em seu estudo como base de comparação, ao servir como ponto de partida. 
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Assim, algumas das características das organizações coletivistas do estudo de 

Rothschild-Whitt (1979) afastam-nas do tipo ideal de estrutura burocrática, porém, podem 

apresentar a forma burocrática de dominação, por apresentarem características semelhantes ao 

tipo burocrático flexível.  Assim, inferimos apoiados em Paes de Paula (2002), que as 

organizações coletivistas de Rothschild-Whitt (1979), mesmo que se afastem da estrutura 

burocrática, em seu tipo ideal, não necessariamente se eximem de serem constituídas, na sua 

essência, por elementos da dominação burocrática, isto é, em sua forma flexível.  

O Quadro 2, apresenta a base de comparação utilizada por Rothschild-Whitt (1979), 

para diferenciar as organizações coletivistas das organizações burocráticas. Vale lembrar que 

as características das organizações coletivistas foram apresentadas na seção 4.7 e comparadas 

com as organizações investigadas nesta pesquisa. 

Quadro 2. Características da estrutura de tipo ideal de organizações burocráticas do 

estudo de Rothschild-Whitt (1979). 

Categorias Organizações Burocráticas 
1. Autoridade Autoridade reside em indivíduos por investimento do cargo ou experiência. Há  

hierárquica em conformidade com regras fixas universais, implementadas pelos 

técnicos burocratas. 

2.Regras Formalização de regras fixas e universalistas. Calculabilidade e recurso de decisões 

com base na correspondência com a lei formal, escrita. 

3.Controle O comportamento organizacional está sujeito ao controle social, principalmente 

através da supervisão direta ou de regras e sanções padronizadas, principalmente 

através da seleção de pessoal homogêneo, especialmente nos níveis mais altos. 

4.Relações sociais Impessoalidade. Relações baseadas em funções, segmentos. 

5.Recrutamento Baseado em treinamento especializado e certificação formal. 

5.1 Progressão O emprego constitui uma carreira; avanço baseado na antiguidade ou na conquista 

6. Incentivo Incentivos remunerativos são primários. 

7.Estratificação social Distribuição isomórfica de prestígio, privilégio e poder. Recompensas diferenciais. 

Hierarquia justifica desigualdade. 

8.Diferenciação. 

 Divisão do trabalho. 

8.1 Divisão máxima da dicotomia entre trabalho intelectual 

e trabalho manual e entre tarefas administrativas e tarefas de desempenho 

8.2 Especialização máxima de trabalhos e funções; papéis segmentares. Especialização 

técnica é realizada exclusivamente: ideal do especialista. 

Fonte: Rothschild-Whitt (1979). Adaptado pela pesquisadora. 

 

Ao utilizar o tipo ideal de estrutura, conforme usado por  Rothschild-Whitt (1979),  

como parâmetro para informar se uma organização é burocrática, há a impressão  de que as 

organizações estão se desburocratizando e tornando-se mais democráticas. Porém, o que pode 

estar ocorrendo são adaptações, das formas burocrática de dominação, ao novo contexto social 

(PAES DE PAULA, 2002).  
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Rothschild-Whitt (1979), por exemplo, menciona como característica da burocracia, 

regulamentos e regras formalizadas e escritas. Porém, de acordo com Paes de Paula (2002), 

mais importante que regulamentação escrita é a introjeção das normas sociais burocráticas. 

A autora, baseando-se em Weber, afirma que a introjeção das normas é a tendência da 

burocracia em sua forma flexível, pois a disciplina e a disposição humana em observar regras 

e regulamentos habituais são mais importantes que a regulamentação escrita. Assim, regras e 

regulamentos escritos da burocracia rígida são substituídos pela introjeção das normas sociais 

ou organizacionais, constituindo dessa maneira, formas de controle mais eficientes. Nesta 

direção, é possível inferir que, quanto mais introjetadas estão as normas sociais ou 

organizacionais, menos necessidade há de regulamentos e regras escritas da estrutura 

burocrática em seu tipo ideal. Assim, o comportamento das pessoas pode revelar a introjeção 

de normas sociais não formalizadas. 

Neste estudo foi possível observar que, nas duas organizações investigadas, apesar dos 

membros não seguirem regulamentos e normas escritas, revelaram introjeção de normas sociais 

ou organizacionais da burocracia, demonstrados pelos comportamentos dos integrantes. Ainda 

que nenhuma das duas organizações, por exemplo, não apresente organogramas formalmente 

estabelecidos, foi possível observar, posições hierárquicas, por meio dos papéis desempenhados 

pelos integrantes e seus comportamentos.  

Um exemplo refere-se aos casos de integrantes da Organização Coletiva. Um membro 

da organização estava trabalhando com dor de ouvido por dias seguidos e não havia ido ao 

médico porque tinha que ir para o local de trabalho. Um segundo integrante dessa organização 

informou que exige muita produtividade de si mesmo, sendo assim, adepto ao produtivismo por 

sentir-se cobrado pela sociedade. Entretanto um terceiro integrante demonstrou valorizar a 

qualidade de vida não se importando de viajar a passeio e faltar ao trabalho por uns dias.17 Há 

também o caso da integrante que revelou haver competição entre pares na organização, porém, 

podendo ser de forma menos intensa ou mascarada. Posto isto, reconhecemos que, os casos 

mencionados revelam a reprodução de normas de controle social introjetadas e transferidas para 

as relações de trabalho. Assim, o autocontrole por meio da introjeção das normas, mostra-se 

muito mais eficaz do que controles formais estabelecidos por uma hierarquia ou regras formais. 

Outro exemplo refere-se aos casos dos integrantes da Organização Comunitária. Antes 

de juntaram-se à organização, essas pessoas, faziam parte de organizações burocráticas como: 

                                                           
17 Cabe mencionar as remunerações dos integrantes dependem do que produzem e vendem. 
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escola, empresas de trabalho e universidade. Observou-se nos comportamentos dos integrantes, 

tipos de normas sociais introjetadas no decorrer da vida, que são reproduzidos na organização. 

Outras normas organizacionais distintas foram introjetadas após a inserção na organização. 

Neste contexto, observou-se uma mistura e tensão entre as normas sociais introjetadas por meio 

de vivências anteriores à inserção na organização, e a introjeção das normas específicas da 

organização.  

Em síntese, se considerarmos a burocracia como estrutura de tipo ideal, as organizações 

investigadas, em algumas categorias, afastam-se do modo burocrático retratado por Rothschild-

Whitt (1979) e em outras categorias aproximam-se das organizações coletivistas estudadas pela 

autora. Porém, ao considerarmos a burocracia como forma de dominação, não podemos afirmar 

que as organizações pesquisadas não sejam burocráticas, pois apresentaram traços 

característicos da burocracia como forma de dominação, principalmente por meio das normas 

sociais burocráticas introjetadas. Assim, consideramos que, análises aprofundadas fazem-se 

necessárias em estudos futuros que considerem especificamente esse tipo de tensão no contexto 

capitalista. 

Ao assumirmos a burocracia como forma de dominação, ou seja, a forma em que 

usualmente é encontrada na atualidade, consideramos que algumas práticas das organizações 

pesquisadas, podem aproximá-las da burocracia flexível. 

Essa seção teceu uma breve discussão sobre duas formas em que podem ser concebidas 

a burocracia: uma, como é usualmente encontrada no contexto atual, ou seja, como forma de 

dominação, e outra relacionado à noção utilizada por Rothschild-Whitt (1979), como estrutura 

de tipo ideal. A partir disso, foi possível, relacionar as organizações investigadas nesta pesquisa, 

ainda que de forma incipiente, às essas formas burocráticas. A próxima seção apresentará 

discussões gerais sobre tópicos das análises das organizações pesquisadas. 
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6.2   DISCUSSÕES GERAIS 

 

Esta seção busca apresentar algumas discussões acerca de tópicos gerais desta pesquisa, 

baseando-se nos achados de campo, referencial teórico e análises dos casos. Cabe lembrar que, 

não há consenso na literatura sobre a definição de modelo dominante, porém é consenso que é 

um modelo predominante na modernidade, que orienta a forma de organizar, trabalhar, pensar 

e agir das pessoas. 

Assim, neste estudo, buscou-se fazer um apanhado do que a literatura brasileira 

identifica como modelo dominante e então, para conceber as premissas das organizações 

convencionais, estruturou-se três dimensões de análise: crescimento econômico, mercado, 

organização técnica (eficiência técnica, modo de produção industrial, burocracia, racionalidade 

instrumental e gerencialismo). Porém, cabe ressaltar que não foi possível verificar se as 

organizações investigadas estabelecem uma alternativa à todas essas facetas que compõem o 

modelo dominante. Apenas, crescimento econômico, mercado e, por último, organização 

técnica do trabalho, considerados os aspectos de eficiência técnica e modo de produção 

industrial, foram tidos como referência. Quanto à organização técnica, não foram analisados: 

os tipos de racionalidade, aspectos aprofundados do gerencialismo e todos os aspectos da 

burocracia. Posto isto, elencamos algumas discussões acerca das análises deste estudo.  

A primeira discussão levantada nesta seção refere-se às duas bases de identificação ou 

comparação das organizações alternativas ao modelo dominante, utilizadas nesta pesquisa: 1) 

modo de organizar e 2) premissas do modelo dominante. Consideramos que essas duas bases 

são complementares para se analisar as organizações alternativas em relação ao modelo 

dominante. E a utilização dessas referências de forma separadas ou únicas podem trazer 

algumas deficiências nas análises. 

O modo de organizar, a primeira base de identificação e comparação das organizações 

alternativas ao modelo organizacional dominante, utilizado nesta pesquisa, tem em conta, 

basicamente, em princípio, duas formas distintas de organizar: centralizada versus distribuída. 

E essas duas formas trazem seus vários acompanhamentos, como, por exemplo, autonomia 

versus controle, autoexpressão versus padronização, rigidez versus flexibilidade, entre outros. 

O modo de organizar da forma distribuída fez-se latente na Organização Coletiva. As 

características e falas dos integrantes dessa Organização revelaram um perfil de trabalhador, na 

atualidade, que busca por espaços de trabalho com menos hierarquia, com possibilidades de 
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autoexpressão, autonomia, flexibilidade, liberdade e criatividade. A literatura especializada 

brasileira, ao caracterizar as organizações alternativas, também menciona características 

similares às essas encontradas em campo, a saber: horizontalidade, processos autogestionários, 

participação em tomadas de decisão, práxis criativa, liberdade, expressão da individualidade, 

entre outros. Porém, cabe lembrar que, ao identificar um modo de organizar distribuído, tem-se 

que levar em consideração que esse modo pode constituir a burocracia flexível (ou pós-

burocracia), ou seja, a velha burocracia adaptada ao contexto social vigente, em que as formas 

de controle são mais sutis e eficazes para garantir a reprodução das premissas do modelo 

dominante (PAES DE PAULA, 2002).  Nesse caso, cabe analisar as contradições que 

acompanham as ações, supostamente, distribuídas e não hierárquicas das organizações. Por 

exemplo, pode-se observar que, a participação em processos decisórios é controlada (PAES DE 

PAULA, 2002) e, conforme Gaulejac (2007), pede-se criatividade em um ambiente coercitivo 

e há promoção da autonomia, porém controlada, de forma que os critérios de qualidade não 

sejam estabelecidos pelos indivíduos. Posto isto, reforça-se que as características de um modo 

de organizar distribuído, como, por exemplo, autonomia, coletivismo, autogestão, colaboração 

e termos similares, não são suficientes para identificar uma organização como alternativa ao 

modelo dominante organizacional se não forem analisadas as contradições que podem 

acompanhar essas características. 

Características de autogestão, distribuição de autoridade e autonomia, por exemplo, 

podem estar presentes tanto em organizações orientadas para a acumulação de capital, como 

em organizações distribuídas e que buscam dar maior autonomia, autoexpressão, e flexibilidade 

aos trabalhadores. Em outras palavras, as mesmas contradições presentes em organizações 

burocráticas, rígidas ou flexíveis, podem estar presentes em organizações que buscam 

contrapor-se ao modelo dominante, pois características como, autonomia, participação em 

processos decisórios e criatividade podem ser controladas. Porém, cabe ressaltar que isto não 

significa que não existam organizações alternativas que estejam conseguindo superar essas 

contradições. 

 As premissas ou a natureza do modelo dominante, a segunda base de identificação e 

comparação das organizações alternativas ao modelo organizacional dominante, utilizada nesta 

pesquisa, fez-se particularmente evidente na Organização Comunitária. Cabe lembrar que as 

premissas do modelo dominante se referem à acumulação progressiva de capital, e são 

representados neste estudo por: crescimento econômico, mercado e organização técnica do 

trabalho. Essa segunda base de comparação também apresenta insuficiências ao considerar 
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apenas o questionamento à acumulação progressiva de capital, pois a crítica aos modos 

capitalistas pode dar lugar a outros tipos de dominação tão envolventes e contraditórios quanto 

o modelo criticado.  

De acordo com Meneghetti (2017, no prelo), as organizações terroristas, Al-Qaeda e 

o Estado Islâmico, por exemplo, apresentam contraposição à lógica dominante do sistema de 

capital, resistência à adoção da racionalidade técnica produtiva e crítico à relação produção-

consumo infinito e, além disso, para seus integrantes, o capitalismo opõe-se aos valores de vida 

conforme as interpretações das leis islâmicas18.  Segundo o autor, essas organizações têm 

seguidores19 e colaboradores em todo o mundo e, apesar de contrapor-se ao sistema de 

acumulação de capital, têm como fundamento estabelecer uma política de terror social, a prática 

da aniquilação do humano e a instituição do mal. Além disso, o controle que a organização 

exerce sobre o indivíduo ocasiona a perda de sua singularidade (MENEGHETTI, 2017, no 

prelo). Por conseguinte, é importante reconhecer que a supressão da emancipação humana pode 

fazer-se presente tanto em organizações orientadas para acumulação progressiva de capital 

quanto em organizações que se contrapõem à essa orientação. 

Posto isto consideramos que, os parâmetros de contraposição às premissas do modelo 

dominante, estruturados nesta pesquisa como, crescimento econômico, mercado e organização 

técnica, constituem bases importantes de identificação de uma organização alternativa, porém, 

há a necessidade de outros parâmetros em mesmo grau de paridade para refinar as análises. 

Outrossim, nesta pesquisa, considera-se que, tanto o modo de organizar, como o 

posicionamento frente às premissas do modelo dominante, constitui ponto de partida 

complementares para a comparação entre as organizações dominantes e as organizações 

alternativas.     

A segunda discussão considera que, o termo “limite”, utilizado nesta pesquisa, foi 

importante devido à característica exploratória deste estudo, porém, consideramos a 

                                                           
18 “A vida é em si mesma o dedicar-se a um projeto maior, de natureza metafísica existencial, tal como caracterizou 

também a sociedade ocidental na Idade Média sob uma lógica teológica” (MENEGUETTI, 2017, p.7, no prelo). 
19 “Essas organizações ganham “apoio e adeptos nas tribos e comunidades locais por levarem comida e 

“oferecerem proteção” e cobram em contrapartida fidelidade religiosa e obediência as suas regras” 

(MENEGUETTI,2017, p.11, no prelo). 
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necessidade de melhor discutir o alcance desse termo. Sabe-se que o que pode ser tido como 

limites para algumas organizações, pode não representar limites à outra, pois cada organização 

tem seus próprios parâmetros sobre quais aspectos materiais e afetivos são necessários para a 

obtenção de bem viver. Assim, como também, dentro de uma mesma organização, os indivíduos 

integrantes podem apresentar parâmetros distintos, como foi demonstrado pela Organização 

Coletiva, em que alguns membros estavam satisfeitos com a remuneração reduzida, pois 

estavam em um estágio de vida em que já haviam acumulado alguns bens materiais 

possibilitados por seus empregos anteriores em empresas multinacionais. Outras pessoas dessa 

organização, apesar de revelarem satisfação quanto a todos os aspectos do espaço, não estavam 

satisfeitos com a remuneração, devido a necessidade de obter uma renda maior, para o 

suprimento de alguns aspectos básicos para a realização do ser “eu gostaria de aprender mais, 

por meio da realização de cursos específicos na área de gastronomia, mas a remuneração atual 

não me permite pagar por esses cursos” (JULIA).   

Assim, alguns integrantes dessa organização, antes de ingressarem em organizações 

alternativas, na época em que obtinham um emprego formal, obtiveram renda que possibilitou 

adquirir bens materiais e reservas financeiras, que, na atualidade, fornecem algum tipo de 

segurança à essas pessoas. Uma das integrantes da Organização Coletiva, Simone, declarou:  

 

Eu tenho uma vida simples. Vivo com pouco. Porém, sei que sou privilegiada de poder 

trabalhar aqui, recebendo uma remuneração menor em troca de fazer o que gosto, pois 

não preciso me preocupar em pagar aluguel, pois tenho apartamento próprio. Sei que 

isso é privilégio para poucos (SIMONE).   

 

Outros integrantes, que não tiveram essa mesma oportunidade, demonstraram maior 

dificuldade em permanecer na organização. 

Além disso, verificou-se que, ao mesmo tempo em que alguns integrantes das 

organizações investigadas apresentaram discursos de imposição de limites ao crescimento 

econômico e ao mercado, eles, demonstraram haver um patamar de padrão de vida alcançado a 

partir do qual os limites começam a ser estabelecidos. Além disso, esse patamar, pode ser 

entendido como, padrão de vida básico de sucesso, de acordo com os aderentes do modelo 

dominante organizacional, ou então, aproximar-se do que Jackson (2013) chama de “renda 

digna”. 



145 
 

Posto isto, inferimos que essas observações podem indicar que as organizações podem 

impor limites, de acordo com o que seus integrantes interpretam como significado de limite. 

Assim, o que pode ser considerado limite para uma organização ou para seus integrantes, pode 

não representar o mesmo, para outras organizações e seus componentes. Entretanto, cabe notar 

que, a presente pesquisa não estudou o “significado de limites às premissas do modelo 

dominante, na perspectiva dos entrevistados”. Então, pode ser uma questão a ser explorada em 

estudos futuros.        

A terceira discussão especifica que a eficiência técnica (Ellul, 1968), uma das 

referências usada nesta pesquisa, necessita de melhor explanação ao ser utilizada para 

diferenciar uma organização alternativa do modelo dominante organizacional, pois, de acordo 

com os achados de campo, houve um entrelaçamento dessa, com a teoria de posicionamento de 

mercado, por meio de estratégia competitiva de diferenciação ou foco, concebida por Porter 

(1999)20. Assim, ao mesmo tempo em que aparentemente uma organização estabelece limites 

à eficiência técnica, ela pode estar adotando uma estratégia de diferenciação ou foco frente ao 

mercado ao dirigir-se a um público especifico, que se dispõe a pagar mais caro por produtos 

feitos de forma “não eficiente”, devido aos aspectos simbólicos envolvidos nas produções, o 

que pode ocasionar formas mercadológicas que proporcione maior visibilidade ou que sejam 

mais lucrativas. 

A quarta discussão refere-se a outros dois termos que consideramos importantes trazer 

para exposição: “autonomia” e “emancipação”. Os dois casos estudados nesta pesquisa 

apresentaram representações diferentes para essas palavras. A Organização Coletiva 

demonstrou maior busca de autonomia e emancipação em relação aos aspectos de autoridade 

centralizadora e quanto ao aspecto racional legal, enquanto que a Organização Comunitária 

relacionou essas palavras à contraposição ao sistema de capital. Assim, convém considerar 

essas características, “autonomia” e “emancipação”, relacionando-as às duas diferentes 

referências encontradas em campo: primeiro, contraposição à centralização de poder e controle 

organizacionais e, segundo, contraposição ao sistema de capital.  

O termo autonomia para os integrantes da organização Coletiva refere-se à liberdade 

para auto expressar-se de forma criativa livre de regras rígidas, não apenas obedecendo a uma 

                                                           
20 As estratégias genéricas competitivas de posicionamento de mercado, concebidas por Porter 

(1999), são: custo, diferenciação e foco.  
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cadeia de comando, enquanto que a autonomia encontrada na Organização Comunitária, refere-

se à liberdade frente ao modo de produção industrial, mencionada por Illich (1976). 

O termo emancipação, ao considerarmos seu significado como tornar livre ou 

independente21, verificamos que as falas dos integrantes da Organização Coletiva revelaram 

emancipação frente às formas centralizadoras e rígidas organizacionais, enquanto que a 

Organização Comunitária demonstrou busca de independência frente ao modo capitalista, 

corroborando com a abordagem de Misoczky (2010). Assim, inferimos que a emancipação e 

autonomia frente ao modo capitalista pode não contemplar necessariamente, a busca por 

emancipação e autonomia humanas, pois outras formas de dominação podem substituir a 

dominação capitalista e continuar suprimindo a autonomia e emancipação humanas. Outrossim, 

a busca por emancipação e autonomia frente a formas centralizadoras e rígidas organizacionais 

não corresponde, necessariamente, à contraposição às premissas do modelo dominante 

organizacional.  

Os integrantes da Organização Coletiva mencionaram as características de autonomia, 

liberdade, criatividade, flexibilidade, referindo-se à ausência de controles externos ao 

indivíduo, porém, não relacionados à ordem capitalista. De acordo com os integrantes dessa 

organização, a repressão desses atributos (liberdade, autoexpressão, etc) ocorreram no contexto 

das organizações capitalistas, porém, o incômodo relacionado à ausência dessas características 

não se originou por uma crítica ao modelo capitalista, mas aos desdobramentos que resultaram 

em repressão, controle, dominação, que mesmo disfarçados revelaram suas contradições. 

Assim, a opção por obter menor remuneração em troca de qualidade de vida, autonomia, 

liberdade e autoexpressão, não surgiu devido a uma crítica consciente ao sistema de capital, 

mas devido às contradições que afetaram essas pessoas em nível individual. Contradições que 

se revelaram, por exemplo, por meio de excesso de trabalho, excesso de regras, produtivismo, 

impossibilidade de aliar seus valores pessoais ao trabalho realizado (incômodos que estavam 

custando a saúde física e mental). Assim, os integrantes encontraram na Organização Coletiva, 

possibilidades de autonomia pessoal, espaço para expressar a criatividade, flexibilidade e 

relações sociais satisfatórias. Porém, essa organização, não expressou em nenhum momento, 

em nível organizacional, a intenção de estabelecer limites ao crescimento econômico, mercado 

e, em partes, eficiência técnica. Apenas, foi verificado que, em nível individual, a 

                                                           
21 Dicionário de significados. 
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impossibilidade de aliar a acumulação progressiva de capital ao bem viver, levou as pessoas a 

optarem pelo bem viver. 

A quinta discussão, que se mostra relevante, refere-se às composições do modelo 

dominante. A literatura brasileira apresenta como característica do modelo dominante, por 

exemplo, tanto a burocracia quanto a acumulação progressiva de capital, porém, as 

organizações investigadas nesta pesquisa ajudaram a compreender a necessidade de tratar-se 

essas duas composições, em escopos distintos, pois, uma organização pode ser extremamente 

burocrática, porém, contrapor-se à acumulação progressiva de capital ou, ao contrário,  pode 

ser minimamente burocratizada, mas reforçar as premissas de crescimento econômico e 

mercado. Assim como, uma organização que eventualmente estabeleça limites intencionais à 

acumulação progressiva de capital pode agir de acordo com aspectos da eficiência técnica. 

Além disso, apesar da burocracia ser uma forma de dominação concebida no contexto 

do capitalismo, para atender aos interesses dominantes, harmonizar as tensões entre capital e 

trabalho e manter a alienação do trabalhador (PAES DE PAULA, 2002; FARIA E 

MENEGHETTI, 2011), a burocracia, por sua superioridade técnica, de acordo com Ellul 

(1968), encontra sua expressão plena no socialismo. Assim, verifica-se que, no contexto social 

atual, a burocracia pode não se relacionar apenas ao modo de produção capitalista, mas pode 

ser apropriado por modos distintos e até mesmo de contraposição ao modo capitalista.  

Para complementar essa discussão, ao retomarmos a literatura brasileira especializada, 

verificamos que tanto as “práticas organizacionais” quanto “organizações como um todo” são 

tratadas no mesmo escopo de estudo das organizações que se contrapõem ao modelo dominante. 

Assim, esses estudos consideram como alternativa ao modo hegemônico, as organizações que, 

em alguns aspectos distanciam-se do modelo dominante, mas não necessariamente fogem 

completamente da lógica convencional, pois, de acordo com Barcellos, Dellagnelo e Salles 

(2014, p 695), “estão inseridas num contexto social mais amplo”.  

Posto isto, cabe mencionar que, as organizações investigadas na presente pesquisa, a 

Organização Comunitária e a Organização Coletiva, também apresentaram ações que, tanto as 

afastam do modelo dominante quanto as aproximam do modelo convencional, resultando em 

tensões entre o convencional e o não convencional nessas organizações. Porém, a 

“convencionalidade” e a “não convencionalidade” para cada uma dessas organizações 

apresentaram significados distintos. Assim, reforçamos a necessidade de definições mais 

precisas quanto às composições do modelo dominante e, consequentemente, do que pode 
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apresentar-se como alternativa, para que, assim, bases de comparação consistentes possam ser 

formuladas ou aperfeiçoadas. Além disso, poderia ser pensada a possibilidade de tratar em 

escopos distintos as “ações específicas e pontuais” dentro de uma organização e a “organização 

como um todo”. Assim como também, cabe considerar a diferenciação entre a razão de existir 

de uma organização em relação às suas ações cotidianas. Pois, uma organização pode ser 

fundada com intuito teórico de contrapor-se ao modelo dominante, porém suas ações cotidianas 

podem revelar-se reprodutoras das formas convencionais. 

A sexta discussão, trazida aqui, emergiu da tentativa de explicar os modos de organizar 

das organizações investigadas nesta pesquisa. Identificou-se que as características tanto da 

burocracia flexível, quanto das organizações que buscam contrapor-se ao modelo dominante, 

entrelaçam entre elas e confundem-se, pois, uma mesma característica pode fazer-se presente 

nesses dois tipos organizacionais. Essas características podem ser: flexibilidade, discursos e 

práticas participativos (PAES DE PAULA, 2002; BARCELLOS E DELLAGNELO, 201322) 

abertura, comprometimento, trabalho em equipe, responsabilidades partilhadas (PAES DE 

PAULA, 2002), horizontalidade (MISOCZKY, 2010), colaboração (BARCELLOS E 

DELLAGNELO, 201323), processos autogestionários (MISOCZKY, FLORES E BÖHM, 

2008). Posto isto, verificamos que, torna-se difícil dizer se uma organização aproxima-se de 

uma burocracia flexível, ou dos tipos que buscam contrapor-se ao modelo dominante. Além 

disso, vale mencionar que, as características da velha burocracia, como hierarquia e 

centralização, também podem entrelaçar-se aos aspectos da burocrática flexível e das 

organizações alternativas.        

Ainda nessa discussão, convém salientar que, a busca pela ausência de figura de 

autoridade24 encontra-se presente tanto em organizações pós-burocráticas quanto em algumas 

que buscam ser alternativas ao modelo dominante. Porém, na forma pós-burocrática, há outras 

formas mais sofisticadas de controle (PAES DE PAULA, 2002; FARIA E MENEGHETTI, 

2007; 2011; FREITAS, 2001)25. Baseando-se nesse exemplo, entendemos que, apenas uma 

característica não é suficiente para considerar ou desconsiderar que uma organização seja de 

um tipo especifico. Assim, ações e identificações podem ser analisadas em conjunto, a fim de 

evitar o descarte precipitado da possibilidade de uma organização ser alternativa ao modelo 

                                                           
22 Os autores baseiam-se em Tenório (1998). 
23 Esses autores baseiam-se também nos estudos de Sullivan, Spicer e Böhm (2011). 
24 Horizontalidade. 
25 Faria e Meneghetti (2007) e Freitas (2001) não utilizam o termo pós- burocráticas, ou burocracia flexível, porém 

referem-se ao mesmo fenômeno. 
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dominante, apenas pelo fato de apresentar uma característica que se encontra também presente 

em uma organização de burocracia flexível. Nesse exemplo supracitado, indicamos a sugestão 

de que as análises poderiam adentrar nas verificações das formas de controle que, porventura 

viriam substituir ou acompanhar a busca pela distribuição de autoridade e, também, poderiam 

ser analisados os objetivos organizacionais, para que, após isso, fosse possível chegar a uma 

consideração final.  

A sétima discussão refere-se à aos aspectos afetivos presentes em organizações 

alternativas ao modelo dominante, de acordo com os dados de campo. Se por um lado, o afeto 

pode distanciar as organizações dos aspectos racionais legais, diferenciando-as assim do modo 

organizacional dominante na modernidade. Por outro lado, esses aspectos afetivos, podem 

retratar tipos de organizações convencionais da modernidade, que se utilizam de aspectos da 

manipulação do simbólico e do imaginário26 para captura dos afetos. Nessas organizações 

modernas, há favorecimentos individuais para ganhar o “apoio” dos participantes além de 

diversos tipos de recompensas, entre elas, a “intimidade” com o superior hierárquico. Assim, 

na esperança do reconhecimento e de recebimento de afeto, intensifica-se o trabalho. Além 

disso, a transferência dos termos da organização para o indivíduo pode leva-lo a perder a sua 

singularidade (FARIA E MENEGHETTI, 2007). Assim, inferimos que o afeto, os elogios, o 

reconhecimento e favorecimentos, não são exclusivos das organizações que buscam ser 

alternativa ao modelo dominante, mas podem estar entrelaçados aos aspectos instrumentais nos 

mais diversos tipos organizacionais, principalmente no modelo dominante na modernidade.  

A oitava discussão busca mencionar que muitos movimentos estão surgindo na 

atualidade, em buscas de novas formas de organizar-se, entre eles, nova economia, economia 

colaborativa, movimento empresa livre, entre outros. Porém, entendemos que, apenas estudos 

aprofundados sobre esses tipos organizacionais, poderão indicar novos caminhos de pesquisas. 

Pois, não acreditamos que seja possível tecer generalizações sem estudos aprofundados das 

diversificadas organizações que na atualidade se associam às essas denominações.  O contexto 

social atual tem revelado buscas por novas formas de organização e trabalho, por isso, não há 

denominações especificas que possam abarcar todas as tentativas de buscas de alternativas. 

Nem mesmo, podemos desconsiderar organizações não estudadas, que estão sob a mesma 

                                                           
26 “[...] na medida em que certos participantes são apontados como os melhores, declaram aos demais quais as 

normas de condutas que eles devem seguir” (FARIA E MENEGUETTI, 2007, p.386). 
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denominação de outras já estudadas, com o pretexto de que são iguais as que já foram estudadas. 

Assim, entendemos que não podemos descartar as possibilidades de encontrar organizações 

alternativas ao modelo dominante em meio a uma denominação especifica que remeta ao 

modelo dominante. Por exemplo, não podemos deixar de buscar compreender os negócios 

sociais baseando-se na justificativa de que todos os negócios sociais são voltados para 

acumulação progressiva de capital ou apresentam modo de organizar centralizado.   

A nona discussão traz um enfoque pontual concernente a uma das organizações 

pesquisadas. A fala de um entrevistado “A gente tem uma postura de hacker. A gente está 

completamente dentro no sistema, só que fazendo coisas que o sistema não permite, pensando 

em um novo sistema [...],” revelou uma resistência ao “sistema”, ou seja, ao modo 

organizacional dominante, porém, salientamos que a organização deixou de funcionar por falta 

de recursos financeiros, ou seja, por falta de adaptação ao “sistema”. Essa organização não 

se adequou às demandas mercadológicas. Assim, entendemos que isso, pode revelar uma forte 

contradição, em que questões podem ser levantadas sobre as possibilidades de uma 

organização estar inserida do modelo dominante sem de fato pertencer a esse sistema 

convencional. Pois as chances de romper com o modo convencional diminuem na medida em 

que as organizações estão dependentes desse modelo. O próprio esforço que as organizações 

investigadas realizam para serem aceitas pelo público externo a fim de obterem apoio e mercado 

consumidor para seus produtos e serviços denunciam a necessidade de adequação ao modelo 

dominante, contribuindo assim para a explicitação dessa contradição.    

Em suma, essa seção apresentou as discussões sobre, primeiro, as duas bases de 

identificação ou comparação das organizações alternativas ao modelo dominante, utilizadas 

nesta pesquisa, modo de organizar e premissas do modelo dominante, identificando problemas 

e insuficiências de serem utilizadas de formas únicas e separadas, sendo assim, uma 

complementar à outra. Segundo, os problemas da utilização do termo “limite” como parâmetro 

ao referir-se ao questionamento das premissas do modelo dominante. Terceiro, o limite à 

eficiência técnica, por um lado pode representar alternativa ao modelo dominante, porém pode 

ser utilizada como estratégia para obtenção de vantagem competitiva frente ao mercado. Quarto, 

os termos “autonomia” e “emancipação” apresentam distintas bases de referências, por 

exemplo, autonomia para a Organização Coletiva refere-se aos modos centralizados de gestão, 

enquanto que para a Organização Comunitária, refere-se ao modo de produção industrial. 

Quinto, a necessidade de tratar a burocracia e a acumulação progressiva de capital, em escopos 

distintos ao mencioná-las como características do modelo dominante. Sexto, os dois tipos de 
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organização: burocracia flexível e organizações que buscam contrapor-se ao modelo 

dominante; em alguns aspectos, apresentam características similares, dificultando a 

diferenciação entre elas. Sétimo, o aspecto afetivo de relacionamento não é exclusividade das 

organizações alternativas, pois esse elemento pode ser encontrado em organizações 

convencionais como reforço para o alcance dos objetivos organizacionais. Oitavo, a 

inadequabilidade de tecer generalizações sem estudos aprofundados das diversificadas 

organizações que na atualidade associam-se às denominações especificas. Nono, a contradição 

da organização autodenominar-se como não pertencente ao modelo convencional, mas estar 

inserida e dependente desse modelo dominante.  

A seção seguinte, ao retratar debates de eventos não acadêmicos sobre novas formas 

organizacionais, contribuiu como um “termômetro” do contexto social referente às novas 

formas de trabalho e organizações. Alguns debates revelaram questionamentos, e formas 

organizacionais em testes, que buscam contrapor-se aos modos organizacionais vigentes. Cabe 

mencionar, pois que, são aspectos que avançam nos debates iniciados nas publicações 

brasileiras sobre a temática de organizações que buscam contrapor-se ao modelo dominante.  

 

 

 

6.3 CONTRIBUIÇÕES DE DEBATES ORIUNDOS DE EVENTOS NÃO 

ACADÊMICOS SOBRE A TEMÁTICA  

 

A tentativa de identificar as origens dos conteúdos das práticas dos modos de organizar 

das organizações investigadas nesta pesquisa, levou a pesquisadora à envolver-se em um 

congresso não acadêmico sobre economia colaborativa ColaborAmerica 2017. Visto que, a 

Organização Coletiva autodenominou-se como “organização colaborativa” e apresentou 

discursos e práticas da economia colaborativa e criativa. Além disso, o fundador da Coletiva 

indicou como base de inspiração, palestrantes e organizações que estiveram presentes no 

evento. Já a Organização Comunitária, apresentou ações que se assemelharam a algumas 

temáticas tratadas no evento, entre elas, o movimento “faça você mesmo”, agricultura urbana, 

educação alternativa e moeda alternativa. Consideramos aqui, não o termo utilizado para 
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nomear o evento, mas sim, os conteúdos tratados nele. Esses conteúdos relacionaram-se 

também às formas alternativas e novas formas de organização.   

Os motivos que levaram à participação no evento, ou seja, as semelhanças das práticas 

das organizações pesquisas com as temáticas do evento, não serão tratadas neste estudo, devido 

inviabilidade de tempo e possibilidade de desvio da temática central. Assim, esta seção 

apresentará apenas as contribuições do evento para a temática das organizações que buscam 

formas alternativas ao modelo dominante organizacional.  

Considerando que há um descompasso entre os estudos acadêmicos e as práticas sociais, 

acreditamos ser importante trazer para as discussões deste estudo, diálogos promovidos no 

evento não acadêmico, ColaboAmerica, 2017, versão latino- americano do “Ouishare”. Esses 

diálogos podem ajudar a identificar o nível das discussões sobre a temática de novas formas 

organizacionais no atual contexto social. Assim, mencionaremos os questionamentos 

promovidos no evento, alguns deles baseados em casos práticos, pois acreditamos que podem 

agregar às discussões acadêmicas sobre a temática das organizações alternativas, visto que, as 

práticas discutidas no festival, são aspectos que avançam nos debates iniciados nas publicações 

brasileiras especializadas.  

Dentre os tópicos tratados nos eventos estão os questionamentos sobre: a liderança 

concentrada na figura de uma pessoa, fusão do nome da organização ao nome de um indivíduo, 

escolhas estratégicas serem feitas pelos fundadores das organizações, tomada de decisão por 

meio de consenso e, por último, a centralização da governança e da participação nos lucros.   

Ao longo do evento, discutiu-se que a liderança concentrada na figura de uma 

pessoa, remete às velhas formas organizacionais de dominação, enquanto que a liderança 

compartilhada com todos da organização, compõe formas organizacionais mais democráticas. 

Assim, a rotatividade de lideranças poderia ser promovida. 

Mencionou-se também que a fusão do nome da organização ao nome de um 

indivíduo, revela reprodução de padrões das organizações hierárquicas e centralizadas. Além 

disso, se uma organização possui a personificação de seu fundador, o grupo se dispersa quando 

perdem o líder. Enquanto que, se o ambiente possui característica verdadeira de construção 

coletiva, todos integrantes participam de forma igualitária, e essa organização tende a existir 

enquanto seus integrantes tiverem interesse que ela exista.   
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Quanto aos aspectos de tomada de decisão discutiu-se que, muitas organizações dizem-

se não hierárquicas, porém, as escolhas estratégicas são feitas pelos fundadores dessas 

organizações. Inclusive a escolha de adotar uma forma colaborativa. Assim, nesse caso, não 

caberia à organização autodenominar-se não hierárquica ou colaborativa, visto que não houve 

a participação dos membros nas decisões estratégicas.  

Outra discussão levantada durante o evento questionou o status do processo de 

consenso, considerado como melhor forma de tomada de decisão. Elencou-se no encontro que, 

as decisões coletivas obtidas por meio de consensos limitam os caminhos possíveis àqueles que 

forem consensuados, pois impõe decisões únicas e exclui a possibilidade das pessoas 

explorarem os caminhos que não obtiveram consenso. Assim, todas as decisões poderiam ser 

individuais e cada um assumiria as consequências de suas escolhas, possibilitando assim a 

autoliderança, de autoatribuição de responsabilidades, de autogestão, de autoconhecimento e 

autonomia. Isso é possível para organizações que não são representadas juridicamente não há a 

nomeação de um corpo diretivo que age em nome dela.  

Questionou-se também que, as organizações que possuem a centralização da 

governança e da participação nos lucros restrito a poucos, não deveriam ser consideradas 

“organizações alternativas” ou “colaborativas”.  

Em síntese, algumas contribuições oriundas de congresso não acadêmico, mencionadas 

nesta seção, levantaram questões de casos práticos, assim como também de questionamentos 

que podem complementar as discussões acerca de formas alternativas de organizações. Os 

questionamentos levantados referiram-se: à liderança concentrada na figura de uma pessoa, à 

fusão do nome da organização ao nome de um indivíduo, escolhas estratégicas serem feitas 

pelos fundadores das organizações, status do processo de consenso e, por último, a centralização 

da governança e da participação nos lucros.  

Essa seção apresentou as contribuições de debates de eventos não acadêmicos sobre a 

temática de organizações alternativas ao modelo dominante organizacional. A seção seguinte 

apresentará as considerações finais desta pesquisa.  
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7       CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo intentou compreender as organizações que buscam contrapor-se ao modo 

dominante de organização. Assim, teve como objetivo compreender duas organizações: 

Organização Comunitária e Organização Coletiva. Intencionou-se estabelecer comparações 

entre elas analisando-as criticamente em relação às premissas do modelo organizacional 

dominante.  

Primeiro, foram realizadas as descrições das organizações investigadas, apresentando as 

bases em que se estruturam, os perfis de seus integrantes e seus modos de organizar. Em um 

segundo momento, após a descrição das organizações, teceu-se comparações entre elas, 

baseando-se em suas características estruturais, perfis dos integrantes e modos de organizar.  

Por último, buscou-se posicionar as duas organizações investigadas ao modelo 

dominante organizacional. Para isso, foram utilizadas duas bases de comparação: modo de 

organizar e princípios do modo organizacional dominante. O modo de organizar foi concebido 

baseando-se nas características que as publicações brasileiras sobre a temática apontam como 

contraposição ao modelo dominante. As premissas do modelo dominante foram concebidas 

como: orientação para o crescimento econômico, orientação mercadológica e organização 

técnica. O questionamento a essas premissas refere-se a estabelecer limites às essas orientações.  

A Organização Comunitária, que atualmente atua na área de agricultura urbana, é um 

local de trabalho e moradia concomitantes.  Possui características de ONG, igreja e 

comunidade. Os hábitos dos integrantes revelam tentativa de retorno à costumes tradicionais. 

A sobrevivência financeira da ONG é garantida principalmente por meio de recebimento de 

doações e da comercialização de produtos e serviços oferecidos pela ONG.  

A Organização Coletiva é um espaço de produção e comercialização de alimentos 

artesanais. O ambiente é composto de padaria, bar, cafeteria, restaurante, matteria e comércio 

de produtos oriundos de pequenos produtores. O espaço apresenta-se como um local de trabalho 

“descolado” e não de moradia. O empreendimento mantém-se financeiramente por meio dos 

investimentos dos sócios fundadores e pela comercialização dos produtos e serviços da 

organização.  
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Cabe mencionar que a Organizacão Coletiva, após três anos de existência, encerrou as 

atividades por falta de recursos financeiros, logo após a fase de coleta de dados desta pesquisa. 

Foi realizada tentativa financiamento coletivo, porém o mesmo não foi bem-sucedido. No 

momento, não é possível saber se a organização voltará às atividades27.  

Os perfis dos integrantes da Organização Comunitária foram estruturados em cinco 

tipos: 1) pessoas que abandonaram carreiras de trabalho em organizações convencionais, 2) 

jovens em fase de vestibular, com sentimento de desencaixe e desconfiança com padrões 

estabelecidos, 3) pessoas que enveredaram naturalmente para uma lógica não convencional de 

vida e trabalho desde a juventude (por terem recebido ajuda do fundador da ONG), 4) integrante 

que, além de participar da Organização Comunitária, atua também em emprego convencional e 

5) participantes menores de idade, filhas dos casais que compõem a ONG.  

Os perfis dos participantes da Organização Coletiva foram classificados em quatro tipos: 

1) pessoas que abandonaram carreiras de trabalho em organizações convencionais, 2)  jovens 

que estiveram inseridos por pouco tempo em organizações convencionais e não se encaixaram 

em  seus moldes, 3) participantes que expressam atributos de trabalho e engajamento em 

atividades artesanais, artísticos e artífice e 4) pessoas que manifestam formas de pensamento e 

atitudes de resistência aos modos padrões de produção de vida e trabalho, politicamente 

engajados/idealistas, acreditando em possibilidades de mudanças. 

Ao tecer comparações entre as duas organizações, a Comunitária e a Coletiva, 

verificou-se semelhanças quanto à formalização das organizações, valorização do cotidiano, 

crítica à estrutura de ensino convencional, habilidades de oratória e persuasão dos fundadores, 

valorização do pequeno produtor e controles financeiros designados à pessoas especificas. As 

diferenças foram evidenciadas, principalmente, quanto às localizações e característica dos 

espaços físicos, fundamentos, características dos fundadores, histórico e tempo de existência, 

bases de inspiração, forma de relações comerciais, relação com a rotina, vínculo dos integrantes 

com a organização, atuação junto ao público externo, bases de questionamento ao modelo 

convencional, a origem do capital financeiro, e, por último, rede de relacionamentos.  

Quanto ao perfil dos integrantes,  as duas organizações assemelharam-se, pois, são 

compostas por: a) pessoas que abandonaram carreiras em organizações convencionais, b) 

                                                           
27 Diferente da Organização Comunitária, que obtinha doações, a Organização Coletiva mantinha-se com recursos 

oriundos da comercialização de seus produtos e serviços e de investimentos dos sócios.  
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membros que além de participar dessas organizações, atuam em outras organizações, c)  jovens 

que estiveram inseridos por pouco tempo em organizações convencionais e não se encaixaram 

em seus moldes, d) pessoas que começaram a ter contato com discursos e práticas de novas 

possibilidades de modos de vida e de trabalho, após ingressarem nas organizações pesquisadas 

e, e) integrantes que antes de ingressarem nas organizações pesquisadas, já  manifestavam 

formas de pensamento e atitudes de resistência aos modos padrões de produção de vida e 

trabalho. Quanto às diferenças, no que diz respeito ao perfil dos integrantes, a Organização 

Comunitária apresentou as seguintes particularidades: a) possui crianças e adolescentes entre 

seus integrantes, b) constituída principalmente por pessoas acolhidas pelo fundador, em 

momentos turbulentos ou de incertezas em suas vidas, c) pessoas que se se adequam facilmente 

as relações de autoridade e controle e, d) comportamentos homogêneos dos integrantes. As 

características dos integrantes da Organização Coletiva, que tiveram destaque foram: a) 

engajamento em atividades artesanais, artísticos e artífice28 e, b) formas de comportamento e 

personalidades heterogêneas. 

Quanto ao modo de organizar, a Organização Comunitária assemelha-se à Coletiva, no 

que diz respeito às categorias de: autoridade, a progressão de carreira e divisão do trabalho. 

Essas organizações diferenciam-se entre elas, no tocante às categorias de: remuneração, 

incentivo, recrutamento, relações sociais, controle e tomada de decisões.  

Ao comparar as duas organizações ao modelo organizacional dominante, quanto 

ao modo de organizar, a organização Comunitária e a Organização Coletiva, apresentaram 

algumas práticas que as publicações brasileiras consideram alternativas ao modelo dominante, 

porém, as mesmas contradições que acompanham essas práticas no contexto das organizações 

dominantes, fizeram-se presentes nas organizações investigadas nesta pesquisa. Assim, práticas 

como, autonomia, autogestão, participação nas decisões, práxis criativa e horizontalidade, não 

foram suficientes para diferenciar as organizações investigadas dos padrões dominantes 

organizacionais, pois conforme Gaulejac (2007) a autonomia e a criatividade são controladas, 

assim como também, a participação em processos decisórios também é ilusória (PAES DE 

PAULA, 2002). Por isso, verificou-se a necessidade de análise qualitativa dos termos usados 

para definir algumas práticas consideradas distintas ao modelo dominante. Pois essas práticas 

podem tanto constituir-se de meios aperfeiçoados para potencializar o sistema de acumulação 

                                                           
28 Embora a Organização Comunitária também valorize os trabalhos artesanais e artífice, os integrantes da 

Organização Coletiva demonstraram mais atividades práticas que revelaram amadurecimento dessa característica. 



157 
 

de capital, quanto serem utilizadas como formas de controle mais eficazes, independente desses 

controles servirem, ou não, ao modelo dominante.  

Ao comparar as duas organizações ao modelo organizacional dominante, quanto 

às suas premissas, a Organização Comunitária apresentou imposição de limites ao crescimento 

econômico, ao mercado e, à dimensão técnica nos aspectos de eficiência técnica e modo de 

produção industrial. Os embasamentos da organizacão são respaldados principalmente por 

ensinamentos judaicos-cristãos.  

A Organizacão Coletiva, em nível organizacional, não apresentou questionamento às 

premissas do modo dominante. Porém, em nível individual, alguns de seus integrantes, de forma 

indireta demonstraram impor limites ao crescimento econômico individual, em troca de 

qualidade de vida e bem viver.  Além disso, o aparente limite que a Coletiva impõe à eficiência 

técnica, em alguns momentos, aparentou configurar-se como a adoção de estratégia competitiva 

de posicionamento de mercado, de diferenciação ou foco, concebida por Porter (1999).  

A convencionalidade de uma organização, na perspectiva dos integrantes da 

Organização Coletiva, relaciona-se à centralização, regras e controles rígidos, autoritarismo, 

trabalho mecânico e não participar de todo os processos do trabalho, enquanto que para a 

Organização Comunitária, refere-se à acumulação progressiva de capital, modo de produção 

industrial, eficiência técnica e destruição da natureza. Assim, o “não convencional” para a 

primeira, refere-se à descentralização, flexibilidade, autonomia, liberdade, participação de todo 

o processo de trabalho desde o pensar até o executar, criatividade, autoexpressão, alinhamento 

com valores pessoais e relacionamentos de amizade; enquanto que, para a segunda, relaciona-

se à suficiência, convivialidade, produção dos próprios alimentos, preservação e interação com 

a natureza em processos naturais.  

As principais contribuições teóricas deste estudo apontam para a constatação de que 

as duas bases de comparação das organizações alternativas ao modelo dominante, 1) modo de 

organizar e 2 ) premissas do modelo dominante, são complementares, e a utilização de cada 

uma delas de forma isolada ou única, é insuficiente.   

O modo de organizar distribuído que permita autonomia, autogestão, liberdade, 

expressão da criatividade e colaboração, mostrou-se importante para os integrantes da 

Organização Coletiva. Porém essas características podem confundir-se com as características 

da burocracia flexível, em que essas qualidades mencionadas podem ser utilizadas para facilitar 
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a acumulação progressiva de capital e dissimular formas de controle mais eficazes (FREITAS, 

2001; PAES DE PAULA, 2002, FARIA E MENEGHETTI, 2007). 

 As premissas do modelo dominante (crescimento econômico, mercado e organização 

técnica), utilizada nesta pesquisa como segunda base de referência de identificação e 

comparação entre as organizações alternativas e dominantes, também apresenta limitações ao 

considerar apenas o questionamento à acumulação progressiva de capital. Pois, os modos 

capitalistas podem ser substituídos por outros tipos de dominação tão envolventes e 

contraditórios quanto o modelo dominante criticado.  

Para reforçar o argumento de que, tanto o modo de organizar, quanto as premissas do 

modelo dominante, são bases de identificação complementares para comparar organizações 

alternativas e às dominantes, convém salientar que os termos “autonomia” e “emancipação” 

apresentaram distintas bases de referências, nesta pesquisa. Por exemplo, autonomia para a 

Organização Coletiva referiu-se à independência dos modos centralizados de gestão, ou seja, 

aspecto do modo de organizar, enquanto que para a Organização Comunitária, referiu- se à 

libertação do modo de produção industrial, um componente das premissas do modelo 

dominante. Posto isto, o pressuposto levantado inicialmente neste estudo, de que as 

organizações alternativas poderiam ser consideradas possibilidades de emancipação e 

transformação social, não pôde ser confirmado.  

Não por menos, este estudo corrobora o entendimento que o estabelecimento de limites 

às premissas do modelo dominante de organização; delimitado nesta pesquisa como limites ao 

crescimento econômico, à eficiência técnica, e à orientação mercadológica constituem 

parâmetros primordiais no reconhecimento de organizações alternativas, para complementar as 

bases que já vêm sendo utilizadas nos estudos interessados na temática.   

O estudo corrobora o argumento teórico que seja possível haver diversas e distintas 

organizações que buscam contrapor-se ao modelo hegemônico, logo chama à prudência para 

que não seja promova um tipo específico enquanto modelo ou tipo ideal. Também, cabe 

ressaltar que a busca por formas alternativas organizacionais não constitui, necessariamente, a 

concretização do alcance do objetivo buscado. 

Ademais, o estudo indica que o nome que uma organização adota, ou como ela se 

autodenomina, não é capaz de identificá-la satisfatoriamente como uma organização 

alternativa, pois, de acordo com Motta (1980), o termo não revela o conteúdo. Assim, não cabe 
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considerar ou desconsiderar uma organização como “não convencional”, apenas baseando-se 

em sua denominação ou autodenominação.   

Além disso, o estudo reforça o argumento que definições mais precisas dos termos 

“organizações dominantes”, “contraposição” ou “alternativa” ao modelo dominante carecem 

ser melhor consideradas pelos pesquisadores da área. Uma vez que, uma organização pode ser 

extremamente burocrática, porém, contrapor-se à acumulação progressiva de capital ou, ao 

contrário, pode ser minimamente burocratizada, mas reforçar as premissas de crescimento 

econômico e mercado. Assim, salientamos a necessidade de tratar a burocracia e a acumulação 

progressiva de capital, em escopos distintos ao mencioná-las como características do modelo 

dominante. Outrossim, o que pode ser chamado de “contraposição” ou “alternativa” só poderá 

ser posto, na medida em que houver definições mais precisas sobre as características do modelo 

dominante.  

Ainda sobre a burocracia, esta pesquisa verificou, de forma preliminar, que se 

utilizarmos a concepção de burocracia como estrutura em seu tipo ideal conforme os estudos 

de Rothschild-Whitt (1979), as organizações investigadas nesta pesquisa, se afastam do modo 

burocrático, porém ao adotarmos a burocracia como forma de dominação (MOTTA, 2001;  

PAES DE PAULA, 2002; FARIA E MENEGHETTI, 2011), essas organizações podem 

apresentar características burocráticas, mesmo que seja em forma flexível . 

Finalmente, quanto ao modo de organizar, esta pesquisa também verificou a dificuldade 

de se distinguir uma organização alternativa ao modelo dominante de uma organização 

burocrática flexível. Esses dois tipos de organizações apresentam características similares, 

entrelaçadas e confundem-se, dificultando a diferenciação desses tipos organizacionais. Assim, 

as mesmas características que podem conceder o status de alternativa à uma organização, pode 

identificá-la como burocrática flexível.  

Cabe explicitar que, este estudo partiu do entendimento, confirmados pelos dados de 

campo, de que a busca por formas alternativas ao modelo dominante organizacional, tem como 

ponto de partida, questionamentos ao modo de vida promovido na modernidade. Esse 

questionamento desdobra-se em buscas de novas formas de: educação, trabalho e organização. 

Assim, apesar de tratar de aspectos organizacionais, reconhecemos que os aspectos de trabalho 

e educação estão interligados às perspectivas organizacionais. 

Suscitando os pressupostos de pesquisa mencionados na introdução deste estudo, 

entendemos que, primeiro, as organizações alternativas investigadas, embora atuem com 
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processos de experimentações de novas práticas organizativas, não consistem de modo geral,  

em modos efetivos de alternativa ao modelo dominante, apesar de apresentarem alguns aspectos 

de contraposição. Há uma busca por alternativas, porém, apesar dos discursos fundamentados 

e práticas alternativas, muitos aspectos do modelo dominante são reproduzidos nessas 

organizações, principalmente por meio da introjeção das normas sociais e também ao que tange 

reprodução das formas dominação. Assim, consideramos que essas organizações ainda não 

podem ser consideradas como possibilidades de emancipação e transformação social.  

Quanto às limitações deste estudo, a presente pesquisa, ao referir-se à alguns aspectos 

das organizações investigadas, optou por adotar uma postura mais descritiva sem discutir 

aspectos que a pesquisadora considerou “delicados”, por entender se tratar de condição ética, 

visto a estreita ligação dessas organizações com o meio acadêmico. Esse fato desencadeou 

significativas limitações para o estudo, por interferir na possibilidade de apontamentos de 

alguns tensionamentos que envolveram as organizações investigadas. Além disso, alguns 

assuntos não foram desenvolvidos por fugirem do objetivo central do estudo.   

Posto isto, indicamos, para estudos futuros, algumas questões que não tiveram foco 

nesta pesquisa, mas que podem enriquecer as argumentações sobre a temática das organizações 

alternativas. Por exemplo, conflitos, resistência e questionamentos às regras em organizações 

alternativas. Ademais, alguns apontamentos podem ser mencionados para assinalar estudos 

posteriores.   

O primeiro apontamento tange à busca de consenso nas organizações alternativas, em 

que a justificativa para a adoção dessa forma de tomada de decisão, baseia-se no discurso de 

prevalecer o melhor para o coletivo e não vontades individuais. Porém, observa-se que , muitas 

vezes, quem define, o melhor para o coletivo é um indivíduo ou uma cúpula. Essa situação 

revela uma contradição entre discurso de coletividade versus vontade de um indivíduo ou grupo 

de indivíduos. Assim, emergem questões relacionadas à um falso consenso e falso coletivismo 

em que um discurso de coletividade pode servir como disfarce para reprodução de vontades e 

ideais de um único indivíduo ou grupo de indivíduos, mesmo que sejam induzidas de forma 

persuasiva, carismática e afetuosa. Posto isto, consideramos que, cabem estudos futuros sobre 

as contradições de organizações alternativas no que tange a autogestão das amenidades, em que 

decisões não estratégicas sobre os rumos da organização podem ser coletivas, porém as 

estratégicas, são outorgadas por um líder ou uma cúpula.  Além disso, estudos sobre discursos 
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de coletividade ou coletivismo, por meio de investigações mais apuradas, podem revelar 

contradições que podem remeter a um individualismo ocultado por um discurso de coletividade. 

O segundo apontamento reporta à dualidade entre coletivismo e individualidade (e não 

individualismo). Visto a existência de vasta literatura de pensamento social em estudos 

organizacionais que trata da individualidade e identidade como algo fundamental, cabe a 

indicação de estudos das possibilidades de organizações que focam no coletivismo restringirem 

a individualidade e singularidade das pessoas. Haja vista que, seria essa singularidade ou 

individuação que possibilitaria às pessoas uma resistência ao modelo dominante imposto e 

possibilitaria o questionamento de estruturas impostas como inquestionáveis, levando essas 

pessoas a buscar por formas alternativas e não apenas seguir o que a maioria naturaliza como o 

“normal”.  

O terceiro apontamento refere-se à religião como fundamento de certos tipos de 

organizações alternativas. Há uma gama de literatura em ciências sociais que traz críticas 

severas à tradição cristã, em que se aponta que a religiosidade se desenvolve na sociedade como 

meio de controle e dominação, além das contradições dentro dessa tradição religiosa.  

O quarto apontamento concerne ao controle social em organizações alternativas, que 

podem, muitas vezes, ocorrer de forma mais sutil, persuasiva, envolvente e eficaz em 

comparação ao controle que sucede em organizações convencionais. 

O quinto apontamento assinala estudos de organizações em que a casa é o âmbito central 

para seus integrantes não havendo separação entre vida doméstica e trabalho. 

O sexto apontamento alude estudos sobre formas de dominação relacionadas à formas 

de dominação persuasivas ou carismáticas que, diante da proeminência das contradições do 

modelo dominante, podem emergir com supostas “respostas” que contemplem as desconfianças 

das pessoas quanto ao modelo convencional. Podemos exemplificar ao relembrar o caso do 

dirigente de uma seita religiosa que foi capaz de levar o grupo ao suicídio coletivo. E também 

o caso de Adolf Hitler, que foi capaz de levar uma nação alemã ao extermínio do povo judeu. 

Posto isto, consideramos que cabem estudos nesse caminho.  

Para complementar as indicações de estudos futuros, primeiro, sugerimos o 

aprofundamento das questões levantadas nas discussões desta pesquisa. Entre elas: 1) 

aperfeiçoamento da concepção e utilização do termo “limites”, ao referir-se à contraposição às 

premissas do modelo dominante, 2) forma de diferenciar os limites à eficiência técnica em 
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relação à concepção de Porter (1999) de estratégia de posicionamento frente ao mercado (de 

trabalho e consumidor) para obtenção de vantagem competitiva, 3) a burocracia em 

organizações alternativas, 4) diferenças dos aspectos afetivos em organizações alternativas e 

dominantes, visto que o afeto também pode ser encontrado em organizações dominantes para 

auxiliar o envolvimento dos integrantes e reforçar o alcance dos objetivos organizacionais, por 

meio da captura dos afetos de seus membros, 5) diferenciação entre os dois tipos 

organizacionais: burocracia flexível e organização alternativas, visto as similaridades entre elas 

e a  dificuldade em diferenciá-las,  6) organizações que contrapõem-se às premissas do modelo 

dominante de acumulação progressiva de capital (crescimento econômico, mercado e 

organização técnica), mas que mantém as formas de opressão e de supressão da singularidade 

dos indivíduos, 7)  melhor definição de modelo dominante organizativo, para que então, sejam 

estabelecidas quais as possibilidades de alternativas, pois, por exemplo, se for considerado que 

a burocracia é característica do modelo dominante a alternativa à ela será uma, mas, se 

considerarmos a acumulação progressiva de capital, a alternativa será outra. 

Segundo, recomendamos pesquisas sobre as organizações que, conforme levantados em 

debates de eventos não acadêmicos: 1) apresentam as responsabilidades e divisão de  lucros 

distribuídas de forma igualitária entre todos os integrantes, 2)  não têm a figura de um indivíduo 

atrelado ao nome e história da organização, 3) que dotam práticas que questionem o status do 

consenso com a melhor forma de tomada de decisão e, 4) todos os integrantes atuam sem 

diferenças de status e prestigio individuais dentro da organização de forma que todos 

respondam pela organização de forma igualitária.  

Quanto às limitacões teóricas da presente pesquisa, evidenciamos que a eficiência 

técnica (Ellul,1968), uma das referências usada nesta pesquisa, necessita de melhor explanação 

ao ser utilizada para diferenciar uma organização alternativa ao modelo dominante, pois, de 

acordo com os achados de campo, houve entrelaçamento dos aspectos teóricos da eficiência 

técnica, com à teoria de posicionamento de mercado na estratégia de diferenciação. Assim, ao 

mesmo tempo em que, aparentemente, uma organização estabelece limites à eficiência técnica, 

ela pode estar adotando um posicionamento, de diferenciação ou de foco, frente ao mercado, 

para configurar uma estratégia competitiva 29e orientar-se para o mercado.   

                                                           
29 As estratégias competitivas de posicionamento de mercado, concebidas por Porter (1999) são: custo, 

diferenciação e foco.  
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Salientamos a necessidade de discussão acerca do alcance do termo “limite”, usado 

nesta pesquisa de modo exploratório, como parâmetro para referir-se ao questionamento das 

premissas do modelo dominante (crescimento econômico, mercado e organização técnica), pois 

cada organização tem seus próprios parâmetros sobre quais aspectos materiais e afetivos são 

necessários para a obtenção de bem viver e, dentro de uma mesma organização, os integrantes 

podem apresentar parâmetros distintos devido ao estágio de acumulação de bens materiais que 

alcançaram e também de experiência profissional e de vida que obtiveram, podendo assim, 

haver um padrão de vida alcançado a partir do qual os limites podem começar a ser 

estabelecidos.  

É importante destacar que a presente pesquisa, em alguns momentos, pode ter 

expressado certa demonização ao modelo organizacional dominante, no intuito talvez, de 

destacar as diferenças entre o convencional e o alternativo. Sabemos que, apesar de 

considerarmos que nenhuma organização ou sistema seja perfeito, o modelo convencional é o 

que tem força, orienta a vida das pessoas na modernidade e promete sucesso, realização e 

felicidade. Porém, reconhecemos que esse modelo convencional apesar de ser responsável por 

doenças, frustações e insatisfações, pode apresentar aspectos úteis e até mesmo funcionais para 

o bem viver humano a depender da forma de interação das pessoas com esse modelo dominante. 

E, em muitos casos, podem mostrar aspectos mais viáveis para a realização do ser individual e 

social, do que determinadas organizações que buscam contrapor-se ao convencional e que 

apelam fortemente à outras formas de dominação. Essa reflexão é importante para que o leitor 

não considere que, para a pesquisadora, a organização alternativa constituiu-se num modelo 

ideal capaz de solucionar os problemas da organização dominante. Pelo contrário, nesse 

momento, entende-se que contradições podem estar presentes em qualquer organização.  

Finalmente, cabe mencionar que, na atualidade, muito se tem falado e tentado praticar 

formas organizacionais distribuídas. Porém, temos observado que os termos como autogestão, 

horizontalidade, colaboração, cooperação, coletivismo e autonomia, entre outros, tem sido 

utilizados indiscriminadamente, desprovidos de reflexão, com intuído de vender um discurso e 

uma organização, para obter adesão voluntária em um novo contexto social tecnológico em que 

desponta um novo tipo de trabalhador, e até mesmo de consumidor, com novos anseios 

humanos e apoiado em novos valores. Além disso, organizações que estabelecem limites às 

premissas do modelo dominante, ou seja, à acumulacão progressiva de capital, podem 

reproduzir as formas autoritárias e opressoras da singularidade humana, utilizando-se dos 

artifícios modernos de controle oriundos do modelo dominante. Assim, é de fundamental 
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importância o amadurecimento das discussões sobre a temática e também o aperfeiçoamento 

dos parâmetros usados para identificar as organizações que buscam contrapor-se ao modelo 

dominante, conforme alguns apontamentos já mencionados nas discussões deste estudo. 
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