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Resumo 
 
O processo de formação de lideranças influencia diretamente as ações sociais de 
uma organização sem fins lucrativos e seus impactos no campo social, além de 
proporcionar crescimento e desenvolvimento pessoal para os voluntários. Formar 
lideranças é fundamental, pois a sociedade e os parceiros esperam que as boas 
intenções, boas políticas e boas decisões se tornem ações efetivas. O objetivo deste 
trabalho foi compreender e avaliar o processo de formação de lideranças sociais 
(PFLS) de uma organização do terceiro setor no período de 1997 a 2019, a 
Associação Beneficente e Cultural Amigos do Noivo (ABAN). A questão que norteou 
esta pesquisa foi: “qual o processo de formação de lideranças sociais desenvolvido 
pela ABAN no período de 1997 a 2019?”. Para tanto, foram realizadas entrevistas 
com 15 voluntários egressos do processo e com o fundador da organização. Trata-
se de estudo de caso único, qualitativo e descritivo, cujo método de coletas de 
evidências utilizado foi, além das entrevistas, a análise documental e em registros de 
arquivos. Primeiramente, definiram-se as fases do PFLS da ABAN, logo depois 
descreveu-se o processo desenvolvido pela ABAN em cada fase e, por fim, foi feita 
a avaliação desse processo na perspectiva dos voluntários seus egressos. Quanto 
às mudanças ocorridas ao longo das fases, os voluntários egressos do processo 
relataram vários pontos positivos e negativos, gerando uma divisão de opiniões e 
avaliações entre eles. Isso demonstra que a organização precisa se posicionar 
melhor sobre alguns aspectos do seu processo de desenvolvimento de lideranças. A 
busca pela profissionalização foi reconhecida como responsável por isso. Quanto ao 
crescimento e desenvolvimento pessoal, as avaliações feitas pelos egressos 
mostraram que houve desenvolvimento quanto às crenças, religiosidade, 
espiritualidade, autodisciplina, relações interpessoais, relação com a sociedade – 
coletividade e cooperação com a família, no meio profissional e com o meio 
ambiente. O PFLS desenvolvido pela ABAN, conforme resultados obtidos e apesar 
de suas limitações, provocou mudanças nos indivíduos e na sociedade, contribuindo 
para a construção de capital social e humano, indispensáveis ao desenvolvimento 
social. Espera-se que esta pesquisa estimule novos estudos sobre a formação de 
lideranças sociais no terceiro setor. 
 
Palavras-chave: Terceiro setor. Desenvolvimento de líderes. Responsabilidade 
social. Voluntariado. Lideranças sociais.  
  



 
 

Abstract 
 
The leadership formation process directly influences the social actions of a non-profit 
organization and its impacts in the social field, besides providing growth and personal 
development for volunteers. Training leaders is essential as the society and its 
partners expect that the good intentions, good policies and good decisions become 
effective actions. The objective of this work was to understand and evaluate the 
process of training social leaders on a third sector organization from 1997 to 2019, 
the Associação Beneficente e Cultural Amigos do Noivo (ABAN). The question that 
guided this research was: "What process of leadership formation was developed by 
ABAN in the period from 1997 to 2019?”. And for this, interviews were accomplished 
with 15 volunteers who had left the process and also with the organization founder. It 
is a single case study, qualitative and descriptive, in which the method of collecting 
evidence used was, besides the interviews, documentary analysis and file records. 
Initially, the phases of ABAN's PFLS with this study were defined, soon after the 
PFLS developed by ABAN in each phase was described, and finally, the assessment 
of ABAN's PFLS was carried out from the perspective of the volunteers who had left 
the program. About the changes that occurred during all the phases, the volunteers 
who had left the process reported several positive and negative points, creating a 
division of opinions and evaluations among the leaders. This shows that the 
organization needs to be better positioned on some aspects of its leadership 
development process. The search for professionalization is pointed out as 
responsible for this. Regarding personal growth and development, the evaluations 
made by the graduates reported that there was development regarding beliefs, 
religiosity, spirituality, self-discipline, interpersonal relationships, society relationships 
- collectivity and cooperation, with the family, in the professional environment and 
also with the environment. The PFLS developed by ABAN, according to the results 
obtained and despite its limitations, causes changes in individuals and society, 
contributing to the construction of social and human capital, which is necessary for 
social development. It is expected that this research is able to stimulate new studies 
on the formation of social leaders in the third sector. 
 
Keywords: Third sector. Development of leaders. Social responsability. Volunteering; 
Social leaders. 
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1 Introdução 

 

Objetiva-se com este trabalho compreender e avaliar o processo de formação de 

lideranças sociais de uma organização do terceiro setor ao longo de mais de duas 

décadas de sua existência – 1997 a 2019. A organização estudada é a Associação 

Beneficente e Cultural Amigos do Noivo (ABAN), fundada em 1997 e que ainda se 

encontra em atividade. Esta pesquisa é um estudo de caso que se classifica como 

descritivo quanto aos objetivos, qualitativo quanto à natureza e aplicado quanto ao 

resultado. O processo de formação de lideranças sociais influencia diretamente as 

ações sociais de uma organização sem fins lucrativos e seus impactos no campo 

social, além de proporcionar crescimento e desenvolvimento pessoal para os 

voluntários1.  

 

Na análise do processo histórico da construção do terceiro setor no Brasil percebe-

se que seu crescimento é significativo e suas contribuições para a sociedade são 

inquestionáveis. Os demais setores da economia entendem o terceiro setor como 

um forte parceiro para corroborar suas ações e políticas sociais, com o intuito de 

cumprirem seu papel social e os objetivos traçados, para que, com isso, a sociedade 

os reconheça como socialmente responsáveis.  

 

Nesse contexto de expansão das organizações não governamentais (ONGs), elas 

precisam cada vez mais aprimorar e inovar sua gestão, sendo esse um fator 

diretamente influenciado por lideranças sociais voluntárias que as constituem. 

Preparar e formar essas lideranças é fundamental, pois a sociedade e os parceiros 

esperam cada vez mais que as boas intenções, boas políticas e boas decisões se 

transformem em ações efetivas (Drucker, 2002). 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019) notificou em 2016 a 

existência de 237 mil Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos 

(FASFIL), no Brasil, sendo predominantes as entidades de pequeno porte. Apesar 

de essas instituições possuírem, em sua totalidade, 2,2 milhões de pessoal 

                                                           
1 Este trabalho foi revisado de acordo com as novas regras ortográficas aprovadas pelo Acordo 
Ortográfico assinado entre os países que integram a Comunidade de Países de Língua Portuguesa 
(CPLP), em vigor no Brasil desde 2009. E foi formatado de acordo com as Instruções para 
Formatação de Trabalhos Acadêmicos – Norma APA, 2017. 
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assalariado, 64,5% delas - o que equivale a 152 mil entidades - não possuíam 

empregado, sendo caracterizadas pela forte presença e participação voluntária e de 

prestadores de serviços autônomos. O Instituto Brasileiro de Opinião Pública e 

Estatística (IBOPE, 2011 como citado em Ferreira, Lopes e Doro, 2017) realizou 

pesquisa que apurou dados importantes sobre o voluntariado: 25% da população 

brasileira declaram que fizeram ou fazem serviço voluntário, sendo que 11% deles 

ainda o fazem. Das pessoas que fazem, 40% são da classe A e B, 43% da classe C 

(aumento significativo desta classe, que era de 33% na pesquisa anterior) e 17% da 

classe E. Com isso, percebem-se a força e a importância do voluntariado do terceiro 

setor no desempenho de sua missão (IBOPE, 2011 como citado em Ferreira et al., 

2017).  

 

O perfil do voluntário foi de 67% das pessoas trabalhando fora, 7% estudantes e 

11% aposentados. Essa informação contraria o mito de que o voluntariado é 

executado por pessoas com muito tempo livre e que optam por voluntariar para 

ocupar o tempo ocioso. Verificou-se que 58% possuem ensino médio ou superior 

completo, demonstrando que o voluntário possui habilidades e competências que 

agregam valor ao serviço. Os voluntários que executam um trabalho com frequência 

definida representam 54% do total, enquanto os outros 46% realizam trabalhos sem 

frequência, de vez em quando ou uma vez por ano. Essa inconstância de 

permanência dificulta a formação dos voluntários (IBOPE, 2011 como citado em 

Ferreira et al., 2017).  

 

As proporções de atuação ficaram expressas da seguinte forma: 49% dos 

voluntários exercem funções em instituições religiosas; 25% em instituições de 

assistência; 10% em instituições educacionais; e 9% em instituições de saúde. 

Esses dados demonstraram a grande influência da religiosidade ou espiritualidade 

do indivíduo no exercício do voluntariado e também explicam o elevado número de 

pessoas que declararam fazer algum trabalho voluntário. Por fim, que 87% das 

pessoas se dizem totalmente motivados em continuar realizando o serviço 

voluntário; 10% se dizem indiferentes; e 2% estão desmotivados (IBOPE, 2011 

como citado em Ferreira et al., 2017). 
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A forte representatividade do voluntariado para o terceiro setor não deixa dúvidas de 

que essa é uma importante fonte para a formação de lideranças sociais, visto o 

compromisso de busca por melhor desempenho e desenvolvimento social. Cabe às 

organizações sem fins lucrativos preparar e desenvolver processos para que esses 

voluntários perseverem, desenvolvam-se e se tornem líderes comprometidos em 

provocar mudanças nos indivíduos e na sociedade. Esses são os principais desafios 

das organizações sem fins lucrativos, na visão de Drucker (2002). 

 

Podem-se destacar as organizações religiosas como grandes incentivadoras do 

serviço voluntário. Suas ações sociais induzem o desenvolvimento de lideranças no 

contexto social e a Igreja Católica foi pioneira na implantação dessas iniciativas 

ligadas ao voluntariado no Brasil. A partir de ações missionárias e pastorais, a Igreja 

Católica formou lideranças durante décadas e continua formando, sendo essa uma 

grande contribuição à sociedade. A Igreja militante, iniciada com a ação católica 

brasileira em 1930, atuava nos diferentes ambientes da sociedade com o intuito de 

transformar seus fiéis em lideranças comprometidas com o desenvolvimento social e 

democrático. A base para essas ações são referenciadas a partir da novidade da 

mensagem do Evangelho de Jesus Cristo (Souza, 2006). 

 

O tema da liderança, ao referir-se à condição destacada de um indivíduo sobre 

outros, pelos mais diferentes motivos, é um dos mais antigos na literatura dos 

estudos organizacionais. Nem por isso se trata de um tema esgotado e pacífico 

(Faria & Meneghetti, 2011). Sua complexidade e multidimensionalidade dificultam a 

possibilidade de consenso entre seus estudiosos, sendo ele a principal forma teórica 

para a discussão sobre o líder (Bianchi, Quihida & Foroni, 2017).  

 

As três correntes teóricas tradicionais que abordam definições e funções de 

liderança são: a teoria dos traços, a teoria comportamental e a teoria contingencial. 

Além das correntes teóricas tradicionais, existem duas abordagens contemporâneas, 

a carismática e a transformacional, que veem os líderes como indivíduos que 

inspiram seus seguidores por meio de suas palavras, ideias e comportamentos. 

Ainda não se tem consenso do quanto essas abordagens acrescentam às teorias 

tradicionais (Robbins, 2009). 
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Segundo Cortella e Mussak (2009), apesar das organizações fazerem distinções de 

cargos, como gerente, diretor, supervisor e superintendente, e esses muitas vezes 

serem ocupados por líderes, não se pode afirmar que a liderança é um cargo. Se a 

liderança não é cargo, ela é uma condição, um comportamento humano. Para 

Drucker (2002), os “traços de liderança” ou “características de liderança” não 

existem. Cortella e Mussak (2009) reforçam essa afirmação quando defendem que a 

liderança deve ser tratada como uma força intrínseca, uma capacidade a ser 

desenvolvida. 

 

A formação de lideranças deve ter como objetivo trazer do interior da pessoa suas 

capacidades e suas potencialidades para desenvolvê-la como um todo, tanto nos 

aspectos intelectuais quanto comportamentais (Escorsin & Walger, 2017). Portanto, 

ao implementar processos que visam à formação de pessoas para liderar nas 

organizações, pode-se pensar em um modelo que reúne as principais atividades da 

gestão de pessoas: recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, 

avaliação de resultados e motivação (Chiavenato, 2009; 2010; Escorsin & Walger, 

2017). 

 

A ABAN, também conhecida como Associação dos Amigos, é uma entidade social 

sem fins lucrativos situada em Juiz de Fora, Minas Gerais. Suas atividades tiveram 

início no ano de 1997, porém ela foi legalmente fundada em 2001 como pessoa 

jurídica. Ela promove projetos de enfrentamento à pobreza com foco na 

emancipação e autonomia de jovens e pessoas em bairros socialmente vulneráveis, 

na busca do seu desenvolvimento pessoal e social. Estimular a liderança nas 

comunidades e nos voluntários é um objetivo da ABAN, que entende, de acordo com 

o Regulamento (ABAN, 2017), que a liderança pode ser adquirida e desenvolvida 

pelas pessoas. 

 

A Associação dos Amigos originou-se de um grupo de evangelização católico 

chamado Grupo de Evangelização Amigos do Noivo (GEAN), que tinha a religião 

católica como ponto central e mobilizador para ações sociais, dando lugar à ABAN. 

Esse grupo surgiu no ano de 1997 na Paróquia da Igreja Católica de São Matheus, 

em Juiz de Fora. A missão do grupo era viver o evangelho e a ética cristã, e a partir 

dessas vivências executar ações sociais de melhoria e desenvolvimento das 
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pessoas menos favorecidas econômica e socialmente que viviam naquela região. 

Essa instituição é herdeira de valores e características religiosas, sendo esses a 

base e a motivação para seus ensinamentos na formação de lideranças sociais. 

 

Feita essa breve contextualização, esta pesquisa tem por objeto a seguinte questão: 

“qual o processo de formação de lideranças sociais desenvolvido pela ABAN no 

período de 1997 a 2019?”. Para tanto, foram realizadas entrevistas com os 

voluntários egressos do processo e com o fundador da organização com a finalidade 

de compreender e avaliar o processo de formação de lideranças da ONG. Para 

responder a essa questão, um dos caminhos é a abordagem pela perspectiva dos 

voluntários egressos do processo de formação, bem como entender os valores 

culturais que a organização herdou e cultivou ao longo dos anos. Isso foi verificado 

por intermédio do fundador da ONG. 

 

O objetivo geral deste estudo foi compreender e avaliar o processo de formação de 

lideranças sociais desenvolvido pela ABAN no período de 1997 a 2019. Trata-se de 

um estudo de caso único, qualitativo e descritivo, e a instituição objeto de estudo são 

a Associação dos Amigos e seus egressos do processo de formação de lideranças 

sociais, juntamente com o fundador e atual diretor presidente da ONG.  

 

Os objetivos específicos foram: 

 

a) Definir as principais fases da ABAN de implementação do processo de 

formação de lideranças no período mencionado. 

b) Descrever o processo de formação de lideranças desenvolvido pela ABAN 

nas suas diversas fases. 

c) Avaliar o processo de formação de lideranças da ABAN, na perspectiva dos 

voluntários seus egressos. 

 

O município de Juiz de Fora, conforme pesquisa divulgada pelo IBGE (2019), teve 

aumento no número de FASFIL no período de 2010 a 2016, passando de 1.174 para 

1.305, crescimento importante num cenário de redução generalizada dessas 

entidades no país, nas grandes regiões e em Minas Gerais. Essa informação, 

apesar de demonstrar um percurso inverso a respeito da diminuição de FASFIL no 
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cenário nacional, não permite conclusões prematuras sobre o motivo de tal 

acontecimento. Por isso, torna-se relevante e justificável o estudo de uma ONG que 

atua na cidade há muitos anos enfrentando as dificuldades vivenciadas pelo terceiro 

setor sem perder a capacidade de atrair novos voluntários e parceiros para 

implementar e desenvolver seus projetos e ações sociais. Drucker (2002) apregoa 

que o que decide o sucesso ou fracasso de uma instituição sem fins lucrativos é sua 

capacidade de atrair, desenvolver e manter pessoas comprometidas, que tornam 

possível sua missão de provocar mudanças nos indivíduos e na sociedade.  

 

A relevância desta pesquisa, no lado pessoal, está no fato de ser uma forma de 

geração, absorção e aprendizado sobre o assunto que envolve a formação de 

lideranças sociais para o terceiro setor. Além disso, existe muito afeto por essa 

instituição, por todo o ensinamento aprendido durante anos de atuação como 

voluntário. Isso proporcionou crescimento pessoal, sendo o autor desta pesquisa um 

egresso do processo de formação de suas lideranças.  

 

Academicamente, este estudo é relevante devido à existência de poucos trabalhos 

científicos desenvolvidos nessa área, à notória evolução do setor em meio aos 

desafios e particularidades e à importância no desenvolvimento social. A 

contribuição será descritiva e qualitativa com base em um estudo de caso único. 

Para a Administração, a relevância se dará pela soma de mais um trabalho no 

campo do conhecimento de lideranças para o terceiro setor.  

 

Por fim, como relevância social da pesquisa, procura-se colaborar com o 

crescimento e a qualidade nas ações direcionadas à sociedade/comunidade e pelos 

ganhos sociais realizados pelo terceiro setor. Não obstante, vale ressaltar a 

importância do estudo para a própria organização, que poderá utilizar os resultados 

e dados para análise e otimização do seu processo de formação de lideranças.  

 

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos. No primeiro, a introdução, 

buscou-se contextualizar a relevância do tema, os objetivos geral e específicos e a 

justificativa da escolha do tema. No segundo capítulo, apresenta-se o referencial 

teórico dividido em duas seções: na primeira aborda-se o tema do terceiro setor, 

destacando-se sua importância no panorama nacional; a segunda trata do 
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desenvolvimento e formação de lideranças que atuam em organizações sem fins 

lucrativos. No terceiro capítulo descreve-se a metodologia utilizada para realização 

da pesquisa, dividido em três seções: a primeira seção trata da classificação da 

pesquisa; a segunda, das técnicas e procedimentos de coleta de dados; e a terceira 

seção, das técnicas e procedimentos de análise e dos dados da pesquisa. No quarto 

capítulo relatam-se os resultados: descrever a organização estudada, a ABAN, e 

avaliar o processo de formação de lideranças sociais da ONG. Por fim, o quinto 

capítulo traz as considerações finais do estudo realizado.  

 

Segue-se com a apresentação do referencial teórico no próximo capítulo. 
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2 Organizações do Terceiro Setor e o Desenvolvimento e Formação de 

Lideranças 

 

Este capítulo tem o objetivo de apresentar o referencial teórico que sustentou o 

estudo realizado sobre o processo de formação de lideranças sociais da ABAN 

como uma organização do terceiro setor. Está dividido em duas partes: na primeira, 

trata-se de organizações do terceiro setor; e na segunda, do desenvolvimento e 

formação de lideranças que atuam no terceiro setor. 

 

2.1 Organizações do terceiro setor 

 

Nesta seção discorre-se sobre o conceito de terceiro setor e faz-se uma breve 

contextualização das ONGs no Brasil. Essa discussão possibilitará a compreensão 

da importância do terceiro setor no contexto nacional e mostrará que são 

necessárias atitudes determinadas e objetivas para enfrentar as crises, buscando a 

promoção do desenvolvimento sustentável e a superação da pobreza e da 

desigualdade social. 

 

2.1.1 Conceito de terceiro setor 

 

O terceiro setor tem sido objeto de estudo e contribuições significativas para várias 

áreas do conhecimento. De acordo com Mañas e Medeiros (2012), a definição do 

terceiro setor surgiu nos Estados Unidos da América na primeira metade do século 

XX e visava promover, sem fins lucrativos ou retorno financeiro, ações sociais de 

interesse coletivo. As organizações que compõem o terceiro setor distinguem-se das 

organizações do mercado e do estado. Para melhor compreensão do termo terceiro 

setor, que é abordado nesta subseção, é importante conhecer os demais setores da 

economia e, com isso, entender as características básicas que os diferenciam.  

 

De acordo com Tachizawa (2007) e Fernandes (1994), a sociedade civil se divide 

em três setores. O primeiro é composto pelo Estado e tem como principais funções a 

soberania, a representação internacional e a coordenação do desenvolvimento 

social. O segundo setor é composto pelo mercado, cujas entidades são de origem e 

finalidade privadas, responsável por acelerar o desenvolvimento por meio da 
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exploração consciente dos recursos naturais e de uma gestão econômica eficiente. 

Já para o terceiro setor, onde atuam agentes privados que oferecem bens e serviços 

públicos, portanto, de origens privadas, mas com finalidades públicas não estatais, 

fica a missão de unir a comunidade em associações que busquem promover o bem-

estar social em parceria com o Estado e o mercado (Giroletti, 2009). 

 

Esses três setores da economia, apesar de serem distintos, como afirma Giroletti 

(2009), são complementares e uma estratégia de desenvolvimento eficaz parte da 

ação conjunta e sinérgica entre eles. Todos devem estar comprometidos com a 

superação da exclusão por meio de políticas proativas nas áreas sociais, em ciência 

e tecnologia e na superação das desigualdades regionais (Giroletti, 2009), ou seja, 

as ações conjuntas não podem estar apenas ligadas ao crescimento econômico ou 

ao desenvolvimento político, não que estes sejam indispensáveis, mas não são 

suficientes (Kliksberg, 1998). Para Kliksberg (1998, p. 7), “a solidariedade moral e 

intelectual da humanidade é o fundamento insubstituível para a paz e segurança 

coletivas”. 

 

Salamon (1998) define as caracaterísticas de uma organização do terceiro setor 

como não governamentais, não vinculadas à distribuição dos lucros e com alto grau 

de autogerenciamento e significativo nível de participação voluntária. Tenório (2001, 

p. 07) comenta que: 

 

As organizações do terceiro setor não fazem parte do Estado, nem a ele 
estão vinculadas, mas se revestem de caráter público na medida em que se 
dedicam a causas e problemas sociais e em que, apesar de serem 
sociedades civis privadas, não têm como objetivo o lucro, e sim o atendimento 
das necessidades da sociedade. 

 

Para Cabral (2009, p. 01): 

 

A designação terceiro setor engloba um conjunto de organizações privadas, 
baseadas no trabalho associativo e voluntário, cuja orientação é determinada 
por valores expressos em uma missão e com atuação voltada ao atendimento 
das necessidades ou reivindicações sociais.  

 

As organizações sem fins lucrativos têm como prioridade provocar mudanças nos 

indivíduos e na sociedade, enquanto a prioridade do governo é controlar o 
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fornecimento de bens e serviços, que são gerados pelas empresas que têm a 

intenção de obter lucro. Para tanto, é fundamental que as organizações 

desenvolvam pessoas capacitadas e proativas para atingir seus objetivos e 

prioridades (Drucker, 2002).  

 

Legalmente, no Brasil existem somente dois tipos de pessoas jurídicas integrantes 

do terceiro setor: as associações e as fundações. Szazi (2000, p. 27, como citado 

em Sampaio, 2004, p. 25) define associações como “pessoa jurídica criada a partir 

da união de ideias e esforços de pessoas em torno de um propósito que não tenha 

finalidade lucrativa”. As associações possuem patrimônio, mas não dividem o 

resultado entre os sócios. Essas entidades podem receber contribuições para fins 

culturais, educacionais, esportivos, religiosos, recreativos e morais. Já as fundações 

são definidas pelo autor como “patrimônio destinado a servir, sem intuito de lucro, a 

uma causa de interesse público determinada, que adquire personificação jurídica do 

seu instituidor” (Szazi, 2000 como citado em Sampaio, 2004, p. 25).  

 

No entendimento de Landim (1993, p. 20), as ONGs podem se enquadrar 

juridicamente como uma associação ou fundação:  

 

As ONGs são sociedades civis sem fins lucrativos e enquadram-se na 
legislação referente a esse tipo de organização. Essas sociedades são 
formalmente reconhecidas pelo Código Civil Brasileiro de 1916 enquanto 
pessoas jurídicas de direito privado sem fins econômicos. Compreendem, 
segundo o art.16, I – As sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas 
ou literárias, as associações de utilidade pública e as fundações. As ONGs, 
então, poderão escolher o registro legal seja de sociedades civis (ou 
associações, a lei usa as duas expressões transitivamente), seja de 
fundações – o que é menos frequente. 

 

Sampaio (2004) destaca que a legislação brasileira beneficia algumas associações 

com vantagens fiscais, como a imunidade e a isenção. Szazi (como citado em 

Sampaio, 2004) sugere dois tipos de associações, as de cunho social, que 

promovem atividades que seriam funções do Estado para proveito de todos, e as de 

cunho associativo, que existem para divulgação de interesses particulares dos 

associados. Somente as de cunho social são contempladas com vantagens fiscais. 
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2.1.2 Uma breve contextualização das ONGs no Brasil 

 

De acordo com Landim (1998 como citado em Carrion, 2000) e Fernandes (1997 

como citado em Carrion, 2000), embora as “ONGs” sejam um fenômeno dos anos 70 

e 80, existem indícios de que suas origens são marcadas por referenciais mais 

antigos. Os autores identificam alguns momentos significativos no âmbito histórico 

do processo de constituição das organizações não governamentais no Brasil.  

 

Esta seção tem como objetivo apresentar breve contextualização sociopolítica das 

ONGs no Brasil no decorrer do século XX e nas duas primeiras décadas do século 

XXI. A construção cronológica dos fatos refaz uma caminhada evolutiva do terceiro 

setor no país. 

 

O primeiro momento significativo destacado em Carrion (2000) teve início na 

colonização e se estendeu até meados do século XX. Esse período foi marcado pelo 

desenvolvimento das chamadas associações voluntárias, de valores cristãos e 

fundadas pela Igreja católica. Algumas organizações dessa época perduram até 

hoje, com a prestação de serviços sociais e assistenciais no campo da saúde, da 

proteção dos desamparados e da educação.  

 

O segundo momento iniciou-se na década de 30, período em que o assistencialismo 

foi assumido como uma estratégia política da “Era Vargas”. No Governo Vargas o 

Estado e a Igreja dividiam a responsabilidade por obras assistenciais paternalistas e 

avessas ao questionamento social, sendo a Igreja uma poderosa aliada do Estado 

no controle das manifestações de insatisfação social (Carrion, 2000). Esse período 

se estendeu até o final dos anos 60, finalizando pouco depois do Golpe de 1964, 

início do regime militar no Brasil. 

 

O terceiro momento é marcado por uma nova fase iniciada na década de 70 e 

finalizada com a reconstituição do estado democrático brasileiro no ano de 1988. 

Esse período compreende a ditadura militar no Brasil, momento em que as 

instituições filantrópicas e assistenciais organizavam movimentos sociais e, com o 

apoio da Igreja, tomavam frente dos problemas locais, denunciando situações de 

repressão, desigualdade e injustiça social (Carrion, 2000). Sem apoio do Estado, 
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porém, várias iniciativas sociais foram reprimidas, assim como os partidos, a mídia e 

os movimentos sindicais.  

 

Lima Neto (2013 como citado em Doro, 2018) preleciona que, no período da 

ditadura, surgiram novas formas de mobilização social, como as Comunidades 

Eclesiais de Base (CEB2), associações de moradores e outras associações, além da 

inauguração de novos espaços de assistência social, independentemente da religião 

ou do Estado. Esses espaços foram construídos pela militância católica, juntamente 

com outras instituições, após romperem laços com a Igreja adotando um caráter de 

justiça social em oposição ao ideal de caridade cristã. 

 

No final da década de 80, mais precisamente em 1986, surgiu no Brasil o termo 

“terceiro setor” no Encontro Nacional de Centros de Promoção Brasileiros. Esse 

termo popularizou-se na década de 1990, período em que houve a ampliação dos 

temas de ação, fortalecimento do discurso ecológico e intensificação das redes 

transnacionais (Lima Neto, 2013 como citado em Doro, 2018). Com base nisso, o 

surgimento das ONGs teve significativas contribuições no processo de 

democratização política, marcando sua participação na vida política nacional 

(Carrion, 2000).    

 

O último momento destacado pode ser formalmente demarcado pela promulgação 

da Constituição de 1988, que reconstituiu o Estado Democrático de Direito, 

garantindo ao cidadão brasileiro e aos estrangeiros residentes no país os princípios 

da cidadania, da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho e do 

pluralismo político (Brasil, 1988).  

 

                                                           
2 As Comunidades Eclesiais de Base (CEB) são comunidades inclusivistas ligadas principalmente 
à Igreja Católica que, incentivadas pela Teologia da Libertação, se espalharam principalmente 
nos anos 1970 e 80 no Brasil e na América Latina. Consistem em comunidades reunidas geralmente 
em função da proximidade territorial e de carências e misérias em comum, compostas principalmente 
de membros insatisfeitos das classes populares e despossuídos, vinculadas a uma igreja ou a uma 
comunidade com fortes vínculos, cujo objetivo é a leitura bíblica em articulação com a vida, com a 
realidade política e social em que vivem e com as misérias cotidianas com que se deparam na matriz 
ordinária de suas vidas comunitárias. 
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A partir da década de 1990, Giroletti (2009) explicita que no Governo Collor3 o 

modelo de desenvolvimento adotado pelo Brasil foi o neoliberalismo, cuja ideologia é 

uma volta às antigas ideias liberais com algumas atualizações: revalorização 

extrema da empresa privada e do mercado, apologia do livre comércio, abertura 

geral e irrestrita das economias, privatizações ou desnacionalização das empresas 

estatais e desregulamentação geral de todo o sistema econômico para otimizar a 

livre iniciativa. Esse cenário neoliberal contribuiu para a expansão das organizações 

não governamentais, percebido, de acordo com Salamon (1998), com o notável 

crescimento das atividades voluntárias organizadas e o surgimento de novas ONGs. 

 

O objetivo principal do crescimento dessas atividades voluntárias era diminuir os 

impactos negativos gerados pelo modelo de desenvolvimento adotado, pois não faz 

parte da concepção central do neoliberalismo “o compromisso social do 

desenvolvimento, o fortalecimento da comunidade e os valores de igualdade e 

solidariedade” (Giroletti, 2009, p. 18). O crescimento do terceiro setor decorre de 

várias pressões, demandas e necessidades advindas das pessoas, como cidadãos, 

das instituições e até dos próprios governos. Ele reflete um conjunto nítido de 

mudanças sociais e tecnológicas, aliado a contínua crise de confiança na 

capacidade do Estado (Salamon, 1998).  

 

Um marco na década de 90 foi a reaproximação e conciliação do Estado com a 

sociedade civil e com o terceiro setor. Um exemplo disso foi a “Ação da Cidadania 

contra Miséria e pela Vida”, iniciada por Herbert de Souza, o Betinho, no ano de 

1993, que representou um marco na história do trabalho voluntário e da filantropia 

no Brasil. A campanha objetivou arrecadar alimentos não perecíveis para enfrentar o 

problema da fome e mobilizou pessoas de todo o país a agirem em prol do projeto, 

motivados por sentimento de indignação e compaixão. Ela foi apoiada não só pela 

sociedade civil, mas também pelo governo (Doro, 2018). 

 

No início do século XXI as ONGs aparecem como as instituições em que o público 

mais confia, com relatos de que elas “fazem o que deve ser feito” e que são fontes 

                                                           
3 O Governo Collor, também denominado como Era Collor, foi um período da história política 
brasileira iniciado pela posse do Presidente Fernando Collor de Mello, em 15 de março de 1990, e 
encerrado por sua renúncia da Presidência, em 29 de dezembro de 1992. Acesso em: 13/08/2020: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_Collor 
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de informações confiáveis, em comparação a governos, veículos de comunicação e 

empresas. As ONGs passaram a representar princípios nos quais as pessoas 

acreditam (Grayson & Hodges, 2002). As duas primeiras décadas do século XXI 

foram marcadas pela consolidação legal das atividades das ONGs no Brasil, com 

importantes definições de normas, leis e diretrizes que regulamentam o setor. Esse 

período também foi marcado pela crise econômica de 2008.  

 

Em 2000, com o ainda existente “Programa Comunidade Solidária” instituído pelo 

Decreto n. 1.366, de 12 de janeiro de 1995, a parceria existente entre o Estado e as 

organizações não governamentais se fortalecia e o papel das ONGs era cada vez 

mais significativo nas ações e iniciativas voltadas para o desenvolvimento social e 

enfrentamento da fome, da miséria e da pobreza. Esse programa enfraqueceu-se 

com a mudança de governo e foi descontinuado a partir de 2003 (Peres, 2006). 

 

Em 2003 entrou em vigor o novo Código Civil Brasileiro, que definiu que as ONGs 

são entidades de natureza privada que atuam na sociedade sem a intenção de obter 

ganhos financeiros e econômicos, podendo ser registradas como pessoas jurídicas 

privadas, associações ou fundações (Brasil, 2002). Em 2004 surgiu a Norma 

Brasileira (NBR) 16001 - Responsabilidade social – Sistema da gestão – Requisitos, 

que teve sua primeira edição publicada em novembro de 2004 e a sua segunda 

versão em julho de 2012. O objetivo é assegurar o compromisso com a promoção do 

desenvolvimento sustentável, com a promoção da cidadania, do desenvolvimento 

sustentável, comportamento ético e da transparência das empresas, entre outros 

princípios da responsabilidade social (Associação Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT, 2012). 

 

A crise econômica desencadeada em 2008 foi a negação do neoliberalismo 

(Giroletti, 2009). Ela teve início nos Estados Unidos e rapidamente se transformou 

em macroeconômica até culminar em uma crise humanitária, com significativo 

aumento da população que passa fome e com o crescimento dos pobres em milhões 

(Sen & Kliksberg, 2010). Na América Latina percebe-se, nesse período, uma 

sinergia muito importante, a mobilização da cidadania e o crescente aumento das 

organizações de base e das ONGs representativas. Isso foi fundamental para 

enfrentar a pobreza e os impactos da crise no âmbito social (Sen & Kliksberg, 2010). 
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Em 2010 surgiu a NBR International Organization for Standardization (ISO) 26000, 

norma brasileira de diretrizes sobre a responsabilidade social, direcionada a todos 

os setores da economia: privado, público e terceiro setor. A ISO 26000 estabelece: 

 

A responsabilidade social se expressa pelo desejo e pelo propósito das 
organizações em incorporarem considerações socioambientais em seus 
processos decisórios e a responsabilizar-se pelos impactos de suas decisões 
e atividades na sociedade e no meio ambiente. Isso implica um 
comportamento ético e transparente que contribua para o desenvolvimento 
sustentável (Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 2010).  

 

Com essa diretriz as parcerias entre os setores da economia para financiamento de 

projetos e ações sociais desenvolvidos pelas ONGs ganharam força. No ano de 

2011 iniciou-se um esforço do poder público em parceria com organizações da 

sociedade civil que culminou em novo marco regulatório. 

 

Em 2014, frente a um cenário de insegurança em relação às parcerias entre Estado 

e entidades, sobretudo devido à ausência de legislações correlatas, houve a 

aprovação da Lei de Fomento e Colaboração com Organização da Sociedade Civil 

(OSCs)4 - Lei nº. 13.019/2014. Essa lei estabeleceu o regime jurídico das parcerias 

entre a administração pública e as OSCs para a consecução de finalidades de 

interesse público e definiu diretrizes para a política de fomento e de colaboração 

com as OSCs (Brasil, 2014 como citado em Doro, 2018). 

 

O processo evolutivo das ONGs no Brasil no século XX e nas duas primeiras 

décadas do século XXI demonstra que a liderança social é uma tarefa para tempos 

difíceis. Um líder não precisa evitar as crises, ele precisa é prevê-las para preparar a 

organização para enfrentá-las com autoconfiança e com pessoas que confiam umas 

nas outras (Drucker, 2002).  

 

A próxima seção deste capítulo abordará o tema sobre liderança.  

 

 

                                                           
4 Organização da sociedade civil (OSC): é considerada uma OSC toda e qualquer instituição que 
desenvolva projetos sociais com finalidade pública. Acesso em: 15/08/2020: 
http://www.institutobancorbras.org.br/posts/dica/336-definicoes-de-ong---os---osc---oscip. 
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2.2 Desenvolvimento e formação de lideranças para o terceiro setor 

 

Drucker (2002, p. 108) postula: “toda organização desenvolve pessoas; não há 

escolha. Ou ela ajuda a crescer ou impede seu crescimento. Ou as forma, ou as 

desforma”. O objetivo desta seção é apresentar o processo de desenvolvimento e 

formação de lideranças nas organizações sem fins lucrativos. 

 

2.2.1 Liderança: teorias e conceitos 

 

O tema da liderança, ao referir-se à condição destacada de um indivíduo sobre 

outros, pelos mais diferentes motivos, é um dos mais antigos na literatura da política, 

da Sociologia, da História, da Psicologia e dos estudos organizacionais. Nem por 

isto se trata de um tema esgotado e pacífico (Faria & Meneghetti, 2011).  

 

A complexidade e multidimensionalidade desse tema dificultam a possibilidade de 

consenso entre seus estudiosos, sendo ele o principal arcabouço teórico para a 

discussão sobre o líder (Bianchi et al., 2017). A intenção deste trabalho não é revisar 

exaustivamente as teorias e conceitos de liderança, e sim demonstrar de maneira 

sucinta e objetiva o tema.  

 

As três correntes teóricas tradicionais que abordam definições e funções de 

liderança são: a teoria dos traços, a teoria comportamental e a teoria contingencial. 

A primeira abordagem clássica, a teoria dos traços, tem o objetivo de identificar 

qualidades e características pessoais que diferenciam líderes de não líderes. Existe 

uma busca por traços sociais, físicos, intelectuais ou de personalidade para fazer 

essa distinção. Após muitos estudos, que não deram em algo, para identificar os 

traços responsáveis pela capacidade de liderança, nos anos 90 destacaram-se sete 

traços para diferenciar os líderes dos não líderes: ambição e energia, desejo de 

liderar, honestidade e integridade, autoconfiança, inteligência, elevado 

automonitoramento e conhecimentos relevantes para o trabalho. Mesmo assim, 

continua modesta a capacidade de prever a liderança a partir desses traços 

(Robbins, 2009). 
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Aspectos comportamentais e o relacionamento com os liderados não eram 

observados na teoria dos traços (Melo, Borba, Correia & Cabral, 2019). Esses 

aspectos passaram a ser observados a partir da teoria comportamental, cujo objetivo 

está na procura por identificar comportamentos dos líderes, com foco no que ele faz 

e não mais no que ele é, e desenhar modelos de desenvolvimento de líderes 

(Robbins, 2009). Dessa forma, a liderança assume postura mais “democrática” em 

vista de traços inatos de personalidade e abre a possibilidade de desenvolvimento e 

treinamento discutíveis. Algumas limiações dessa teoria são quais seriam os 

comportamentos adequados e como desenvolver pessoas para eles (Cardoso & 

Amorim, 2011). 

 

Weber (2004 como citado em Melo et al., 2019), ao estudar a abordagem 

comportamental e os estilos de lideranças, definiu três tipologias sobre o 

comportamento do líder: liderança autoritária, liderança democrática e liderança 

liberal. No estilo de liderança autoritária as diretrizes são fixadas pelo líder, sem 

participação do grupo, ou seja, a ênfase é na liderança. No estilo democrático a 

ênfase é no líder e nos liderados, sendo as diretrizes, técnicas e processos 

escolhidos pelo grupo, com decisões assistidas pelo líder. Já no estilo liberal o foco 

está nos liderados, com liberdade completa dos colaboradores na tomada de 

decisão. 

 

A ultima abordagem clássica é a teoria contigencial, que reduziu a atenção dos 

traços e comportamentos do indivíduo e destacou como relevante os 

acontecimentos situacionais em torno do líder. Seguindo esse pensamento, as 

organizações podem contar com bons líderes, desde que haja treinamento 

adequado e ambiente favorável para seu desenvolvimento (Bergamini, 1994 como 

citado em Melo et al., 2019). Ou seja, qualquer pessoa pode se tornar um bom líder 

se for preparada para tal finalidade. 

 

Robbins (2009) propõe duas teorias contemporâneas sobre liderança, com um tema 

em comum. Nelas, os líderes são vistos como indivíduos que inspiram seus 

seguidores por meio de suas palavras, ideias e comportamentos. As teorias de 

liderança contemporânea são: carismática e transformacional. A teoria da liderança 

carismática “diz que os seguidores do líder atribuem a ele capacidades heroicas ou 
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extraordinárias de liderança quando observam determinados comportamentos” 

(Robbins, 2009 p. 282). As cinco características que diferenciam um líder 

carismático do não carismático são: 

 

Tabela 1 

Características dos líderes carismáticos 

1. Visão e articulação 
 
 
 

Eles têm uma visão, expressa como uma meta idealizada, que 
propõe um futuro melhor que o status quo. São capazes de 
esclarecer a importância da visão em termos compreensíveis 
para os demais. 

2. Risco pessoal Estão dispostos a correr riscos pessoais, sofrer altos custos e 
submeter-se ao autossacrifício para atingir sua visão. 

3. Sensibilidade ao ambiente 

 

São capazes de fazer avaliações realistas das limitações 
ambientais e dos recursos necessários para a realização da 
mudança. 

4. Sensibilidade para as 
necessidades dos liderados 

São perceptivos em relação às capacidades dos outros e 
sensíveis às suas necessidades e sentimentos. 

5. Comportamentos não 
convencionais 

Engajam-se em comportamentos que são percebidos como 
novidades e que vão contra as normas. 

Fonte: adaptado pelo autor a partir de Robbins, S. P. (2009). Comportamento organizacional (11. ed., 
p. 283). São Paulo: Pearson. 
 

Muitos especialistas acreditam que com treinamentos as pessoas podem adquirir 

comportamentos carismáticos, usufruindo os benefícios de um líder com esse perfil. 

Contudo, ainda existe uma minoria que insiste que o carisma não pode ser 

adquirido. Apesar de esse perfil ter correlação, para alguns estudiosos, com o alto 

desempenho e com a satisfação dos liderados, o carisma parece ser mais 

apropriado quando a tarefa possui um componente ideológico ou quando o ambiente 

envolve alto grau de incerteza ou tensão (Robbins, 2009). 

 

A segunda abordagem contemporânea, teoria da liderança transformacional, implica 

o interesse de diferenciar os líderes transformacionais e os líderes transacionais. Os 

líderes transformacionais também são carismáticos e, devido a isso, há 

sobreposições entre suas características. O detalhe é que a liderança 

transformacional vai além de só carisma, pois o líder transformacional incute em 

seus seguidores a capacidade de questionar não apenas as visões já estabelecidas, 

inclusive as do próprio líder. Já o líder puramente carismático pode querer que seus 

liderados adotem a visão de mundo carismática, parando por aí. Quanto aos líderes 

transacionais, estes conduzem ou motivam seus seguidores na direção das metas 
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estabelecidas por meio do esclarecimento dos papéis e das exigências das tarefas 

(Robbins, 2009). 

 

A Tabela 2 identifica e define de forma sucinta as quatro características que 

diferenciam os líderes transformacionais dos transacionais: 

 

Tabela 2  

Características dos líderes transacionais e transformacionais 

Líderes Transacionais 

1. Recompensa contingente 
 
 

Negocia a troca de recompensas por esforço, promete 
recompensas pelo bom desempenho, reconhece as 
conquistas. 

2. Administração por exceção (ativa) 
 

Procura e observa desvios das regras e padrões, 
tomando as atitudes corretivas necessárias. 

3. Administração por exceção (passiva) 
 

Intervém apenas quando os padrões não são 
alcançados. 

4. Laissez-faire 
 

Abdica das responsabilidades, evita a tomada de 
decisões. 

Líderes Transformacionais 

1. Carisma 
 

Oferece uma visão e o sentido da missão, estimula o 
orgulho, ganha o respeito e a confiança. 

2. Inspiração 
 
 

Comunica suas altas expectativas, utiliza símbolos para 
focar os esforços, expressa propósitos importantes de 
maneira simples. 

3. Estímulo intelectual 
 

Promove a inteligência, a racionalidade e a cuidadosa 
resolução de problemas. 

4. Consideração individualizada 
 

Dar atenção personalizada, tratar cada funcionário 
individualmente, aconselhar, orientar. 

Fonte: adaptado pelo autor a partir de Robbins, S. P. (2009). Comportamento organizacional (11. 
ed.). São Paulo: Pearson. 
 

As lideranças transacionais e as transformacionais não devem ser analisadas como 

opostas. A construção da liderança transformacional se constitui sobre a liderança 

transacional, pois ela produz nos liderados níveis de esforço e de desempenho que 

vão além daqueles obtidos apenas na abordagem transacional (Robbins, 2009). 

 

Durante décadas os estudos sobre lideranças vêm contribuindo com conceitos sobre 

o tema (Tabela 3):  

 

 



33 
 

Tabela 3  

Conceitos de liderança 

Conceitos Autores 

“Liderança é o comportamento de um indivíduo quando está 
dirigindo as atividades de um grupo que segue rumo a um 
objetivo comum”  

Hemphill e Coons (1957, p. 7) 
 
 

“Liderança é o tipo especial de relacionamento de poder, 
caracterizado pela percepção dos membros do grupo, no sentido 
de que outro membro tenha o direito de prescrever padrões de 
comportamento no que diz respeito à qualidade de membro 
desse grupo”  

Janda (1960, p. 358) 

 

 

 
“Liderança é uma interação entre pessoas, na qual uma 
apresenta informação de um tipo e de tal maneira que os outros 
se tornam convencidos que seus resultados [...] serão 
melhorados caso se comporte da maneira sugerida”  

Jacobs (1970, p. 232) 
 
 
 
 

“Liderança é o processo de influenciar as atividades de um grupo 
organizado na direção da realização de um objetivo”  

Roach e Behling (1984, p. 46) 
 

“Liderança é um processo de influência que também reconhece 
que os líderes podem influenciar os membros do grupo por meio 
de seu próprio exemplo”  

Stogdill (1990, p. 15) 

 

 
“Liderança é uma relação entre aqueles que aspiram a ela e 
aqueles que escolheram segui-la”  

Kouzes e Posner (1997, p. 98) 
 

Liderança é a “capacidade de influenciar um conjunto de 
pessoas para alcançar metas e objetivos”  

Robbins, Judge e Sobral 
(2010, p. 359). 

Fonte: Bianchi, E. M., Quishida, A., & Foroni, P. G. (2017). Atuação do Líder na gestão estratégica de 
pessoas: reflexões, lacunas e oportunidades. RAC, 21(1), 41-61. Recuperado de: 
https://www.scielo.br/pdf/rac/v21n1/1415-6555-rac-21-01-00041. pdf. 
 

Os conceitos apresentados demonstram mudanças de enfoque ao longo das 

décadas. As definições conceituais adotadas na década de 50 coloca o líder no 

centro de tudo, com postura diretiva sobre o comportamento dos liderados. 

Posteriormente, a liderança passou a considerar o conjunto de pessoas envolvidas 

no processo de influência. Após algumas décadas surgiram palavras nas definições 

conceituais que denotam a relevância do alinhamento da relação com as diretrizes 

organizacionais. Essas palavras são: objetivos, metas e resultados (Bianchi et al., 

2017). 

 

De acordo com Day e Harrison (2007 como citado em Bianchi et al., 2017), os níveis 

de complexidade e abrangência dos conceitos de liderança apresentados podem ser 

classificados como básico, intermediário ou avançado. A definição de liderança do 

nível básico compreende o papel da liderança baseado em autoridade. Esse 

entendimento é reforçado por teorias ilustrativas como a “teoria dos traços” e de 
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“comportamento dos líderes”. O nível intermediário compreende a liderança como 

um processo de influência entre indivíduos, cujo papel desempenhado é importante 

no exercício da influência. Esse entendimento tem o suporte de teorias ilustrativas 

como a “teoria da troca entre líder e liderado”. Por fim, o nível avançado compreende 

a liderança como propriedade compartilhada de um sistema social que inclui 

interdependências entre indivíduos, podendo envolver papéis e processos de 

influência dependendo da situação. Esse entendimento calca-se em elementos 

como o desenvolvimento de habilidades individuais, a construção de 

relacionamentos, o empowerment, a colaboração e o trabalho para além das 

fronteiras. 

 

2.2.2 Liderança em organizações do terceiro setor 

 

As organizações do terceiro setor, em sua grande maioria, adotam a estrutura 

organizacional e a forma de trabalho semelhantes às das empresas econômicas 

tradicionais, porém enfatizam os valores éticos e humanos. Essas organizações são 

formadas, principalmente, por lideranças mais carismáticas e inspiradoras, que 

representam os valores defendidos pela instituição e buscam motivar seus 

funcionários pela importância e valor de seus objetivos (Barros, 2002).  

 

Segundo Cortella & Mussak (2009), liderar é transmitir confiança, motivar e inspirar 

ideias, pessoas e projetos. Essa abordagem de liderança demonstra uma 

aproximação bem fiel à realidade das ONGs. Os três pontos destacados pelo autor - 

animar, motivar e inspirar - transmite a ideia de que um líder pode e deve 

transcender o óbvio. Para tanto, o líder social precisa ter agilidade mental, 

criatividade, capacidade de organização, liderança, profissionalismo, conhecimento 

econômico, disposição para aprender sempre, iniciativa, determinação, cuidado, 

resistência, capacidade de cooperação, sociabilidade, confiabilidade, senso crítico, 

responsabilidade, entre outros (Costa, 1992 como citado em Melo et al., 2019). 

 

O líder de uma organização do terceiro setor é uma pessoa que organiza os 

recursos intelectuais, de pessoal e de capital da organização para movê-la na 

direção certa (Nanus & Dobbs, 2000 como citado em Isboli & Tatto, 2016). Esses 

autores preconizam que os líderes de organizações do terceiro setor seguem quatro 
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direções: fonte de motivação e inspiração, auxiliando os voluntários nos 

desdobramentos das atividades; buscador de recursos, agindo fora da organização 

na tentativa de conseguir ajuda e apoio de colaboradores; controlador da qualidade 

dos serviços oferecidos à sociedade, primando pelos índices de eficácia 

organizacional; e também antecipador de tendências, sendo um visionário de modo 

a prever acontecimentos que serão importantes à organização. Este último ponto 

também é destacado por Drucker (2002) como importante para um líder, chegando a 

ressaltar que o objetivo não é evitar as crises, e sim prevê-las, pois esperar que a 

crise chegue é o mesmo que desistir.  

 

Faria e Meneghetti (2011) prelecionam que a liderança, vista como um papel social, 

deve ser desempenhada com atenção a alguns princípios básicos que, quando 

observados e seguidos, desencadeiam o potencial humano individual do integrante 

de um coletivo. Os liderados, em sua maioria, depositam nos líderes suas 

esperanças para melhorar suas condições de trabalho e realizar seus objetivos 

individuais. Nesse sentido é que a liderança deve ser concebida como condição, 

atributo ou capacidade de um sujeito individual ou coletivo de mobilização de outros 

sujeitos ou indivíduos, devido à sua ação diante de situações de sofrimento, 

indecisão ou preenchimento de desejos e necessidades por parte dos liderados. 

 

Na linha de pensamento de Drucker (2002), as organizações sem fins lucrativos 

existem por causa de sua missão e para provocar mudanças nos indivíduos e na 

sociedade. Um líder social deve primeiramente definir e conceber a missão da 

instituição e, assim feito, desempenhar o papel de assegurar que todos os 

voluntários e participantes vejam, ouçam e vivam a missão. Para que a missão não 

passe de ilusão e “boas intenções” para os voluntários, ela deve focar o que a 

instituição tenta realmente realizar, sem a crença de que a instituição pode fazer 

tudo, porque isso não é verdade, o foco deve ser no que se faz bem feito. A missão 

pode mudar com o tempo, pois o líder nunca deve deixar de examinar as 

oportunidades na comunidade.  

 

A missão de uma organização, seja ela de qualquer setor da economia, está 

enraizada na herança cultural e nas experiências de vida de seu fundador. Schein 

(2007) afirma que os primeiros líderes, ao desenvolverem formas próprias para 
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solucionar os problemas da organização, imprimiram não só sua visão de mundo 

aos demais, como também a visão do papel que a organização deve desempenhar 

na sociedade. Os valores e o modo de pensar de líderes são parcialmente 

determinados pela herança cultural de cada um e pelas experiências que 

compartilham. Segundo Morgan (2013, p. 125), “as organizações são 

minissociedades que têm os seus próprios padrões distintos de cultura e subcultura”. 

 

A herança e construção da cultura nas organizações, quando baseadas em valores 

éticos de seus líderes, de acordo com Sen e Kliksberg (2010), são determinantes 

para o comportamento e para que as pessoas assumam responsabilidades 

comunitárias, ou seja, novas lideranças. Os autores asseguram que os seres 

humanos são animais éticos, mobilizados por valores. Cada indivíduo, seja ele um 

líder ou um voluntário, por menor que seja a dedicação em horas por semana, é 

uma entidade multicultural. E onde quer que um grupo tenha bastante experiência 

em comum, começa a se formar uma cultura própria daquele grupo (Schein, 2007). 

 

Trompenaars (1994) utiliza a definição encontrada no Novo Dicionário Aurélio B. de 

H. Ferreira para conceituar cultura como o complexo dos padrões de 

comportamento, crenças, das instituições e doutros valores espirituais e materiais 

transmitidos coletivamente e característicos de uma sociedade; civilização; o 

desenvolvimento de um social, uma nação, etc., que é o fruto do esforço coletivo 

pelo aprimoramento desses valores e do progresso. Para Schein (2007) a cultura é a 

principal fonte de identidade organizacional e ela tem importâncias diferentes de 

acordo com o estágio de evolução de uma organização. Esse conceito elaborado 

por Schein (2007) concebe um modelo dinâmico em que a cultura pode ser 

apreendida, transmitida e mudada. 

 

Uma organização jovem e em fase de crescimento tenta estabilizar e proliferar a 

cultura que acredita ser a base do sucesso, sendo essa um reflexo das crenças e 

valores dos fundadores. Desafiar qualquer elemento cultural é questionar o 

fundador, seus valores e crenças, por isso os elementos culturais são sagrados e 

difíceis de mudar. Já em uma organização de meia-idade, após algumas gerações 

de novos líderes e profissionais, é provável o surgimento de subculturas. Assim, a 

questão cultural da organização de meia-idade deve observar três aspectos: como 
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manter aqueles elementos da cultura que continuam adequados e relacionados ao 

sucesso da organização; como integrar, misturar ou, pelo menos, alinhar as várias 

subculturas; e como identificar e mudar aqueles elementos da cultura que podem ser 

cada vez menos funcionais à medida que as condições do ambiente externo mudam 

(Schein, 2007). 

 

Nas organizações mais antigas, se os elementos culturais não evoluem, se adaptam 

ou se modificam, eles se tornam cada vez mais inadequados, e a cultura constitui 

um sério empecilho. Nesse sentido, torna-se difícil para alguns membros da 

organização ver as mudanças do ambiente que requerem novas respostas. A cultura 

passa a ser um impedimento à estratégia e, por isso, é indispensável que a 

organização promova mudanças culturais, desaprendendo alguns elementos e 

assimilando novos.  Tanto na organização de meia-idade quanto na mais antiga, 

essa transformação sofrerá resistência por parte de alguns membros, que acharão 

difícil desaprender o que estão acostumados e aprender coisas novas, então, ou 

eles saem da organização ou se sentirão abandonados no grupo (Schein, 2007). 

 

Trompenaars (1994) e Schein (2007) defendem três níveis a partir dos quais a 

cultura pode ser apreendida: o nível externo, chamado de “artefatos visíveis”; o nível 

intermediário, chamado de “valores compartilhados”; e o nível central, chamado de 

“pressupostos básicos”. Os artefatos visíveis são os produtos visíveis, como o layout 

da organização, o comportamento e vestuário das pessoas, rituais, mitos 

organizacionais e crenças expressas em documentos. Os valores compartilhados 

necessitam de técnicas de entrevista com membros-chave da organização para 

identificá-los, pois existem os valores aparentes e os valores em uso. Ao identificar 

esses valores, eles revelam o que as pessoas reportam ser a razão do seu 

comportamento. O último nível, os pressupostos básicos, normalmente 

inconscientes, revela como os membros do grupo percebem, pensam e sentem na 

realidade. Schein (2007) enfatiza que os níveis interagem entre si.  

 

O líder que “viola os valores de uma instituição é provável que faça um mau 

trabalho” (Drucker, 2002, p. 5). O papel assumido pelos líderes e demais membros 

precisa se adequar à missão da instituição e aos seus valores (Drucker, 2002). Deve 

haver uma relação de adequação entre a pessoa, a tarefa a ser realizada e as 
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expectivas. A satisfação das expectativas e a visibilidade dos líderes são 

indiscutíveis. Esse é um dos fatores que reforçam a frase “liderar é fazer” (Drucker, 

2002, p. 34), ou seja, não basta apenas ter grandes pensamentos, nem apenas 

carisma nem representar papéis. “Quando se trata de criar e implantar uma cultura, 

os novos membros prestam mais atenção no que se faz do que no que se diz” 

(Schein, 2007, p. 101). Os dotes e talentos dos voluntários e das pessoas são 

confiados aos líderes, que devem ser modelo, exemplo e devem desenvolver essas 

pessoas, focando e analisando o que cada uma havia feito, seus pontos fortes 

(Drucker, 2002).  

 

2.2.3 Formação de lideranças sociais 

 

O aprendizado e o desenvolvimento constituem uma capacidade inerente ao ser 

humano. Desenvolver pessoas é assegurar a elas a oportunidade de serem aquilo 

que podem ser a partir de suas próprias potencialidades, sejam elas inatas ou 

adquiridas. Esse processo não significa simplesmente informar conteúdo, mas trata 

de aprimorar características pessoais e comportamentais, agregando-lhe valores 

(Chiavenato, 2010).  

 

Segundo Drucker (2002), as instituições sem fins lucrativos estão cada vez mais 

formadas por líderes. O autor destaca que o aspecto excitante e novo é que com 

isso se cria uma sociedade de cidadãos, no velho sentido de pessoas que trabalham 

ativamente em vez de limitarem-se a votar e pagar impostos passivamente. As 

instituições sem fins lucrativos estão criando a sociedade de cidadãos de amanhã, 

sendo que cada um é um líder nessa sociedade, cada um é responsável, cada um 

age. Cada um focaliza a si mesmo. Cada um eleva a visão, a competência e o 

desempenho da sua organização. Portanto, ressalta Drucker (2002), missão e 

liderança não são aspectos para serem apenas lidos e ouvidos, mas dizem respeito 

a algo que precisa ser realizado. Para tanto, é importante desenvolver e formar 

lideranças para transformar boas intenções e conhecimento em ações eficazes. 

 

Como visto anteriormente, apesar de as organizações fazerem distinções de cargos, 

que nem sempre são ocupados por líderes, não se pode afirmar que a liderança é 

um cargo. É desejável que as pessoas que ocupam esses cargos comportem-se 
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como líderes, o que nem sempre acontece. “Em princípio, liderança não é cargo, 

mas uma condição, um comportamento humano” (Cortella & Mussak, 2009, p. 8), 

uma atitude. Logo, não é determinada pela hierarquia em qualquer dimensão. Bons 

exemplos disso são algumas figuras importantes na história mundial que não 

ocupavam cargo de chefia, como Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Jesus de 

Nazaré, Martin Luther King, Sócrates, Madre Teresa de Calcutá. Isso demonstra que 

a liderança é uma autoridade que se constrói pelo exemplo, pela admiração, pelo 

respeito, enquanto a chefia é caracterizada pelo poder de mando sustentado pela 

posição que a pessoa ocupa em determinada hierarquia.  

 

Os “traços de liderança” ou “características de liderança” não existem, como 

assevera Drucker (2002). O autor não descarta a possibilidade de existirem pessoas 

que são melhores líderes que outras e destaca que existem habilidades que talvez 

não podem ser ensinadas, mas podem ser aprendidas pela maioria das pessoas. 

Algumas realmente não conseguem aprendê-las, mas a maioria pode aprendê-las. 

O fato é que às vezes essas habilidades podem não ser importantes para algumas 

pessoas ou elas preferem ser seguidoras. 

 

Na perspectiva de Cortella e Mussak (2009), a liderança não pode ser considerada 

um dom, pois se fosse não haveria discussão sobre o tema, simplesmente a pessoa 

nasceria ou não com esse traço, sem a oportunidade de desenvolvê-la. A liderança 

é tratada como virtude, que para a Filosofia é uma força intrínseca, uma capacidade 

a ser desenvolvida. Isso implica que a pessoa nasce com a virtude, mas ainda terá 

que desenvolvê-la, praticar seu potencial de liderança. Independentemente de sua 

intensidade em cada ser humano, essa força, essa capacidade de influenciar as 

pessoas, de conduzi-las em direção a determinado objetivo e de modificar o 

comportamento do grupo precisa e pode ser trabalhada. 

 

2.2.3.1 O voluntariado: uma fonte de lideranças  

 

Em fevereiro de 1998 foi sancionada a Lei no 9.608, que define o serviço voluntário 

no art. 1º como “a atividade não remunerada prestada por pessoa física à entidade 

pública de qualquer natureza ou à instituição privada de fins não lucrativos que 

tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de 
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assistência à pessoa”, na qual não há contrato de trabalho e sim “termo de adesão5” 

(Brasil, 1998). 

 

A Assembleia Geral das Nações Unidas (Nações Unidas, 2002 como citado em Sen 

& Kliksberg, 2010, p. 340) observou que, nas condições de problemas tão graves de 

pobreza e desigualdade:  

 

O voluntariado é um componente importante de qualquer estratégia orientada 
no sentido de lidar com questões como, entre outras, a redução da pobreza, o 
desenvolvimento sustentável, a saúde, a prevenção e o gerenciamento de 
calamidades, a integração social e, em particular, o combate à exclusão 
social e à discriminação.  
 

Uma falácia assumida é de que o voluntariado não pode, por si, modificar as causas 

estruturais que originam a pobreza e que, portanto, sua ação é mero paliativo, sem 

um sentido maior. A realidade desmente esse raciocínio com base na experiência do 

voluntariado em países de ponta como Noruega, Holanda e Suécia. E mesmo que a 

ação voluntária não altere os problemas de fundo, é evidente que salva vidas todos 

os dias, reforçando ampla interpretação da Bíblia, a velha sabedoria do Talmud6, 

que diz que “aquele que ajuda a salvar uma única vida que seja é como se estivesse 

salvando toda a espécie humana” (Sen & Kliksberg, 2010, p. 344).  

 

Na busca por ações de combate à pobreza é importante compreender que “os 

pobres, em geral, não são os responsáveis por sua situação. Muitos deles são 

pessoas esforçadas, que conseguiriam superar essa condição se contassem com 

um mínimo de apoio ou se as condições gerais do país fossem melhoradas” 

(Kliksberg, 1998, p. 19). A contribuição do voluntariado se dá no apoio às pessoas 

necessitadas, representando a sociedade civil em ação e, de forma complementar, 

enriquecendo as políticas sociais. A sabedoria bíblica ensina que “quem ajuda o 

outro ajuda, na verdade, a si mesmo” (Sen & Kliksberg, 2010). 

 

                                                           
5 Art. 2º - O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo de adesão entre a 
entidade, pública ou privada, e o prestador do serviço voluntário, dele devendo constar o objeto e as 
condições de seu exercício (Lei nº 9.608, 1998). 
6 O Talmude (em hebraico: ַּתְלמּוד, transl. ṯaləmūḏ, cujo significado é estudo) é uma coletânea de 
livros sagrados dos judeus, um registro das discussões rabínicas que pertencem à lei, ética, 
costumes e história do judaísmo. É um texto central para o judaísmo rabínico. Acesso em: 
20/08/2020: https://pt.wikipedia.org/wiki/Talmude. 
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Segundo Peres (2006), a motivação para o serviço voluntário está na possibilidade 

de realização pessoal ou dever cívico. Dessa forma, a relação construída pelo 

trabalhador voluntário com o outro necessitado surge da responsabilidade individual 

e se desenvolve com base na solidariedade. Essa afirmação vai ao encontro da 

definição de voluntário como “o cidadão que, motivado pelos valores de participação 

e solidariedade, doa seu tempo, trabalho e talento, de maneira espontânea e não 

remunerada, para causas de interesse social e comunitário” (Brasil, 1997, p. 28, 

como citado em Peres, 2006). 

 

Uma das grandes forças motoras do desenvolvimento é o capital social, que a partir 

de consenso em relação ao fato torna-se impossível pensar solidamente em 

desenvolvimento sem levar em conta seu peso como alavanca para ele (Kliksberg, 

1998; Sen & Kliksberg, 2010). Para Sen e Kliksberg (2010) o voluntariado é um 

construtor de capital social. Ele provém de valores éticos positivos, da reverberação 

de uma norma ética que faz parte das mais antigas crenças dos seres humanos: 

“Devemos ser responsáveis uns pelos outros”, o que remete à sabedoria bíblica 

sobre amor ao próximo. “Isso implica criar associatividade, significa maturidade 

cívica, e as organizações voluntárias encontram seu ponto de sustentação na 

confiança recíproca existente entre seus integrantes e na confiança que a sociedade 

nelas deposita” (Sen & Kliksberg, 2010, p. 341). 

 

Sen e Kliksberg (2010) referem que o capital social tem pelo menos quatro 

dimensões. A primeira é o clima de confiança nas relações interpessoais, que 

mostra em que medida as pessoas acreditam uma nas outras em determinada 

comunidade. A segunda é a capacidade de associatividade, como a cooperação 

entre vizinhos para fazer coisas juntos, que pode originar grandes acordos para 

mudar a vida da comunidade. A terceira é a capacidade de sinergia, vista como 

relação de cooperação solidária no cotidiano, relevante para o desenvolvimento 

local. A quarta é a consciência cívica, o “civismo”, desde o cuidado com as áreas 

verdes até o pagamento de impostos, que denota como as pessoas agem perante 

tudo que é de interesse coletivo. Por fim, a quinta é a incidência de valores éticos 

predominantes, que pode ser decisiva para o progresso social.  
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Invetir e formar voluntários torna-se signigicativo quando se entende que, para o 

capital social, quanto mais se usa mais se desenvolve, sendo o amor e o civismo 

recursos ilimitados (Hirschman, 1984 como citado em Sen & Kliksberg, 2010). 

Quanto mais se realiza e desenvolve a experiência com o trabalho voluntário, mais 

se fortalece o compromisso com ele, reforçando de modo direto e quase 

insubstituível os valores éticos e o civismo. Howard e Gilbert (2008 como citado em 

Sen & Kliksberg, 2010) afirmam que quanto maior o envolvimento do voluntário e 

quanto mais ativivamente ele trabalha nas organizações, maior é sua participação 

política, maior é sua satisfação com a vida e maior é sua referência como pessoa 

confiável. Isso gera uma gratificação espiritual, psicológica e afetiva para o 

voluntário. 

 

Thompson e Toro (2000 como citado em Sen & Kliksberg, 2010) consideram a 

religião um dos motores mais importantes para o desenvolvimento do voluntariado 

na América Latina, buscando um compromisso ético com o outro. A força propulsora 

que se observa no voluntário está na própria natureza humana e a religião traduz 

muito bem isso, desempenhando um papel relevante na formação dos voluntários. O 

voluntariado está na raiz das convicções éticas e espirituais dos latinos americanos, 

em civilizações antigas do continente, como os aymaras, que fazem distinção entre 

“bem-estar”, que significa possuir bens materiais, e “bem-viver”, que significa estar 

bem consigo mesmo, sendo um estado humano muito superior ao “bem-estar”, o 

que questiona o conceito eurocêntrico de bem-estar (Acosta, 2016).  

 

O bem- viver não se trata simplesmente de “fazer melhor” as mesmas coisas que 

têm sido feitas até agora – e ainda esperar que a situação melhore. Como parte da 

construção coletiva de um novo pacto de convivência social e ambiental, é 

necessário construir espaços de liberdade e romper todos os cercos que impedem 

sua vigência. Por seu espírito transformador e mobilizador ele desafia os conceitos 

financeiros internacionais que transmitem a ideia de ser imprescindível construir 

modos de vida que não sejam regidos pela acumulação do capital (Acosta, 2016). 

Os jovens latino-americanos estão em busca do ideal aymaras, do “bem viver”, e o 

voluntariado é uma ótima via para chegar até ele (Sen & Kliksberg, 2010).  
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2.2.3.2 Espiritualidade cristã: base para formação de líderes 

 

O crescente número de estudos sobre a espiritualidade no contexto organizacional é 

decorrente do reconhecimento de que as pessoas têm a motivação em aprender, 

encontrar significado no seu trabalho e serem membros de um grupo no qual se 

sentem valorizadas, em troca de sua contribuição para o desempenho do grupo 

(Giacalone & Jurkiewicz, 2003 como citado em Santos, 2015). Há o entendimento de 

que as pessoas com valores espirituais ou humanitários são mais propensas a 

desenvolver e assumir lideranças. Esses líderes vão se manifestar por meio de 

valores como a integridade, carinho e preocupação, que se manifestam por meio 

das ações, do nível da ética demonstrada, do respeito e da compaixão com as 

outras pessoas (Reave, 2005 como citado em Santos, 2015).  

 

Os valores não materiais requerem uma nova definição de ser humano que busca 

sentido pleno que o inspire a viver melhor, ou seja, a espiritualidade e o sentido 

humanitário produzem nas pessoas uma mudança interior. A ideia fundamental da 

espiritualidade e do sentido humano é criar uma certeza de que tudo se liga e se 

religa, permitindo um encontro com a totalidade da existência. Quando se 

relacionam essas perspectivas com as experiências e não somente com dogmas, 

doutrinas e ritos ou valores de qualquer natureza, elas se tornam ainda mais 

presentes no ser humano, aumentando sua capacidade de diálogo consigo mesmo e 

com o próprio coração, traduzindo-se no amor, na sensibilidade, na escuta do outro 

e no cuidado com tudo e com todos (Murad, 2007; Boff, 2006 como citados em 

Bettega, 2013).  

 

A espiritualidade e o sentido humano dão um aspecto universal às organizações, 

estimulando o crescimento dos valores morais e éticos, como: honestidade, 

otimismo, confiança, justiça, solução de problemas, incentivo, motivação intrínseca, 

orientação para a excelência, entre outros (Reave, 2005 como citado em Santos, 

2015). A organização que cultiva esses valores e ambiente não precisa, em 

princípio, ter relação direta com uma religião específica, para induzir que as pessoas 

adotem práticas de colaboração e de solidariedade (Bell & Taylor, 2004; Rego, 

Souto & Cunha, 2007 como citados em Santos, 2015). Praticantes ou não de 

qualquer religião, todos serão acolhidos e o intuito é o reconhecimento e a revelação 
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do “ser” interior para promover a libertação das potencialidades de cada indivíduo, 

do sentimento de pertencimento e da conexão com os outros. A espiritualidade e o 

sentido humanitário encontram-se acima de denominações religiosas (Santos, 

2015).  

 

Existem muitas perspectivas a partir das quais se pode entender a palavra e a 

realidade à qual a espiritualidade remete e procura descrever. Do ponto de vista da 

fé cristã, espiritualidade é a vivência da fé sob a ação do Espírito Santo. Ela abarca 

a vida integral da pessoa cristã, sendo visceralmente corporal, aliando o corpo, o 

tempo e a eternidade. Por isso a espiritualidade cristã não nega o corpo, não afoga 

as emoções nem é indiferente diante do sofrimento alheio nem diante dos sinais que 

alertam para a crise ambiental que acomete a humanidade. A espiritualidade cristã é 

o convite para uma experiência radical de gratuidade que se realiza passo a passo 

no seguimento de Jesus de Nazaré e pode ser vivida nas mais diversas e inusitadas 

situações, sendo que o denominador comum é compreendê-la como uma vivência 

de entrega e solidariedade com o irmão ou irmã, oprimido/a (Zwetsch, 2008). 

 

A partir de um alinhamento entre os valores do indivíduo e os valores da 

organização, os resultados e atitudes dos colaboradores tornam-se mais positivos. 

Esse alinhamento proporciona um desenvolvimento pessoal e organizacional 

(Santos, 2015). Portanto, se a organização adota a espiritualidade como um de seus 

valores, ela influenciará as atitudes e o comportamento dos seus colaboradores, 

formando líderes mais realizados, responsáveis e comprometidos com os outros, 

com o meio ambiente e, consequentemente, com a sociedade.  

 

2.2.3.3 A ação católica: incentivo a lideranças 

 

As organizações religiosas foram grandes incentivadoras do serviço voluntário, 

contribuindo para o desenvolvimento de lideranças no contexto social, e a Igreja 

Católica foi responsável por implantar essa iniciativa no Brasil. Os católicos radicais 

ou cristãos progressistas por meio de suas obras sociais católicas tradicionais ou de 

diferentes tipos de trabalhos de comunidade confirmam a influência da igreja 

(Landim, 1993). Os trabalhadores anônimos das paróquias e de pastorais 

específicas tornaram-se canais de grande capilaridade e promoveram vários 
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contatos com grupos populares, criando laços de confiança entre os agentes e o 

povo em tempos em que ainda não existiam as Comunidades eclesiais de base 

(CEB), que surgem a partir dos anos 70 (Landim, 2002). 

 

A Ação Católica no Brasil nasceu por volta de 1930 com o espírito de uma 

associação de católicos que, a partir do seu próprio ambiente, participa ativamente 

na missão apostólica da Igreja, sendo esse um desejo do Papa Pio XI. O papel 

inicial da Ação Católica Brasileira (ACB) era a defesa dos valores e princípios 

cristãos por parte dos leigos católicos no campo da atuação política. Um dos 

fundamentos era incentivar os ensinamentos sociais concernentes à doutrina da 

Igreja, com um método conhecido como “ver, julgar, agir”.  Ele consiste em: ver a 

realidade vivida pelo mundo, no trabalho, na família, no bairro, com a finalidade de 

compreender os acontecimentos e fatos da vida no âmbito da economia, da política, 

da ideologia e do social; julgar a realidade com um olhar crítico a partir da Boa Nova 

de Jesus de Nazaré e de seu projeto de vida a nós confiado; e, por fim, agir dentro 

da sociedade, no mundo e na Igreja, para responder às exigências da fé em Jesus 

Cristo (Souza, 2006).  

 

A partir de 1945, a ACB tornou-se importante instrumento para a participação dos 

leigos na vida democrática e no exercício pleno da cidadania. Por volta da década 

de 1960 surgiu a ação católica especializada com seus vários grupos: Juventude 

Agrária Católica (JAC), Juventude Universitária Católica (JUC), Juventude Estudantil 

Católica (JEC) e Juventude Operária Católica (JOC), dando início a um novo modelo 

de pastoral com os jovens. As lideranças da Pastoral da Juventude orgânica e 

transformadora, que surgiram na década de 70, consideravam-se herdeiras da ação 

católica, ligadas à história da Igreja e da vida social brasileira. Diante dos desafios e 

das grandes mudanças na realidade mundial, o objetivo dessa pastoral era estimular 

um espaço de participação dos leigos católicos no apostolado hierárquico da Igreja, 

para difusão e atuação dos princípios católicos na vida pessoal, familiar e social. As 

CEBs, que surgiram nesse cenário histórico, fortaleceram a ACB, colocando em 

prática a militância e o testemunho cristão. Vários integrantes que participaram da 

ação católica e de movimentos sociais tornaram-se membros de partidos políticos 

e/ou de sindicatos (Souza, 2006). 
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Por anos muitos grupos que se desvincularam da Igreja e continuaram militando 

com ações diversas na sociedade consideram-se herdeiros da ACB. Landim (2002) 

ressalta que muitos passaram por esse processo de formação de novas lideranças e 

depois migraram para novos grupos e continuam desenvolvendo políticas sociais. 

De acordo com Souza (2006, p. 53):  

 

Uma das maiores contribuições da Ação Católica à sociedade e à Igreja é a 
militância nos diferentes ambientes da sociedade e da Igreja com o intuito de 
transformá-los em condições mais justas e democráticas, a partir da novidade 
da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. 

 

Um dos grandes méritos da ação católica, segundo Souza (2006), foi o surgimento 

de lideranças leigas que atuam em âmbito eclesiástico ou na vida civil do país, 

promovendo ações em âmbito nacional: em escolas, universidades, fábricas, meios 

de comunicação, sindicatos, ONGs, partidos políticos, estimulando a criação de 

inúmeros outros movimentos sociais de inspiração laica ou cristã. No auge da ação 

católica, “percebeu-se logo que o trabalho pastoral dos leigos não é uma simples 

estratégia, mas uma exigência do ser cristão” (Souza, 2006, p. 57). 

 

2.2.3.4 Processo de formação de lideranças 

 

Tendo em vista que as organizações precisam cada vez mais de líderes 

competentes, elas devem estruturar processos para desenvolvê-los como parte de 

sua estratégia. Todos os líderes tendem a se beneficiar com esse investimento, 

tanto os iniciantes quanto os mais antigos. A forma mais adequada para um líder 

agregar valores à instituição é por meio do seu desenvolvimento (Escorsin & Walger, 

2017).  

 

O desenvolvimento ou formação deve ter como objetivo trazer do interior da pessoa 

suas capacidades e suas potencialidades para desenvolvê-la como um todo, tanto 

nos aspectos intelectuais quanto nos comportamentais (Escorsin & Walger, 2017). 

Na visão de Blake e McCanse (1991 como citado em Bianchi et al., 2017), o 

desenvolvimento da liderança pode ser interpretado como um dos produtos ou 

resultados da gestão de pessoas. Portanto, ao implementar processos que visam à 

formação de pessoas para liderar nas organizações, pode-se pensar em um modelo 
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que reúne as principais atividades da gestão de pessoas: recrutamento e seleção, 

treinamento e desenvolvimento, avaliação de resultados e motivação (Chiavenato, 

2009; 2010; Escorsin & Walger, 2017). 

 

É fundamental ressaltar que o novo voluntário e, possivelmente, novo líder em uma 

instituição sem fins lucrativos não tem muito tempo para se firmar, talvez um ano, 

por isso são importantes na sua formação a atenção e o desempenho de todos 

(Drucker, 2002) 

 

a) Recrutamento e seleção 

 

As duas etapas do processo de formação - o recrutamento e a seleção - fazem parte 

de um processo maior, que é o de suprir e prover a organização de pessoas com 

talentos e competências necessárias à sua continuidade e sucesso em um contexto 

altamente dinâmico e competitivo. É nesse processo que as organizações percebem 

a importância das pessoas que a compõem. Essas etapas não devem ficar restritas 

somente à área de gestão de pessoas, sendo importante a participação do setor que 

requisitou o colaborador para que a análise do processo de sua formação fique 

objetiva, clara e bem definida (Chiavenato, 2009).  

 

A etapa de recrutamento inicia-se com a decisão de preencher uma vaga, passando 

pela divulgação e requisição de pessoal. A vaga deve conter explicitados seus 

requisitos básicos e qual perfil esperado para o candidato interessado. Esses dados 

são importantes para que no momento da seleção o responsável faça a análise 

necessária, lembrando que não basta apenas definir perfil e selecionar, sendo 

importante uma reflexão no tipo de colaborador que a organização busca para 

desempenhar a função (Chiavenato, 2009).  

 

Após a etapa de recrutamento inicia-se a etapa de seleção. Chiavenato (2009) 

reconhece que existem várias técnicas de seleção, entre as quais se podem citar as 

entrevistas, as provas ou testes de conhecimento ou de capacidade, os testes 

psicológicos, os testes de personalidade, entre outros. Dependendo do número de 

técnicas utilizadas no processo de seleção, ele será classificado como de estágio 

único ou de múltiplos estágios. 
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Drucker (2002) argumenta que um processo de seleção bem feito começa com uma 

atribuição e não com uma mera descrição de função. A organização sem fins 

lucrativos deve atentar, diferentemente do que acontece na maioria das 

organizações, para os pontos fortes do candidato, ou seja, buscar entender as 

forças e tentar equilibrá-las com as necessidades que o desafio oferece. O autor 

também acentua a importância de identificar no perfil da pessoa características 

como integridade e caráter. O elevado padrão das pessoas de uma organização 

confere-lhe autorrespeito e orgulho, o que atrai novos voluntários. Em todos os 

ambientes que a organização se manifesta é importante transmitir credibilidade, 

confiança, responsabilidade e compromisso com suas ações e com as pessoas 

envolvidas, sendo essa a forma de divulgação que mais atrai pessoas e parceiros e 

fortalece sua imagem. 

 

b) Treinamento e desenvolvimento 

 

Os processos de desenvolvimento das pessoas estão representados por dois 

aspectos que se sobrepõem: o treinamento e o desenvolvimento. Nas organizações o 

treinamento representa uma parte menor do processo de desenvolvimento das 

pessoas, com foco nas questões técnicas, almejando melhorar o desempenho para 

exercer a função para a qual estão sendo preparadas. Já o desenvolvimento tem 

aspectos mais amplos, como o aprimoramento de competências para assumir 

desafios mais complexos (Escorsin & Walger, 2017). A Figura 1 mostra a 

representação da sobreposição desses dois processos:  
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Figura 1 
Processos de desenvolvimento de pessoas 
Fonte: adaptado pelo autor a partir de Escorsin, A. P., & Walger, C. (2017). Liderança e 
desenvolvimento de equipes. Curitiba: Intersaberes.. 
 

O treinamento possibilita que o colaborador aprimore ou adquira capacidades para 

realizar suas atividades com melhor aproveitamento e desempenho (Escorsin & 

Walger, 2017). Chiavenato (2010) acredita que essa é uma forma de desenvolver 

competências nas pessoas, contribuindo com os objetivos da organização. Para o 

autor o treinamento pode ser visto como a forma de agregar valor às pessoas, à 

organização e aos clientes. Os programas de treinamento podem transmitir 

informações sobre a organização, como políticas e diretrizes, regras e 

procedimentos, missão; aprimorar as habilidades das pessoas e capacitá-las para o 

exercício de sua função; aprimorar hábitos, atitudes e o nível de abstração das 

pessoas para que possam raciocinar, decidir e agir com visão do todo; mudar 

atitudes, tranformando colaboradores e líderes reativos e consevadores em pessoas 

positivas, criativas e inovadoras. 

 

Drucker (2002) menciona quatro competências básicas que um líder deve 

desenvolver. A primeira é a capacidade e autodisciplina para ouvir, destacando que 

ouvir não é uma habilidade, e sim uma disciplina. A segunda é a disposição para se 

comunicar, para se fazer entender. Esta requer muita paciência. A terceira é não 

desculpar a si mesmo, é trabalhar focado em fazer coisas perfeitas e, se não estiver 

perfeito, não fazer ou refazer para torná-la perfeita e não ser ignorada, pois dessa 
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forma cria-se um sentimento de orgulho na organização. A última competência é a 

disposição para compreender o quanto se é desimportante frente à tarefa que se 

realiza. A tarefa é importante e o líder é um servidor. Os líderes precisam de 

objetividade, de certo desprendimento. 

 

As instituições sem fins lucrativos precisam treinar seus voluntários para que as 

representem na comunidade, pois as organizações devem viver sua missão e os 

voluntários são extremamente importantes, por serem os vetores que levam e 

exemplificam para a comunidade a missão da instituição. Elas também devem 

preparar seus integrantes para responder qualquer dúvida a respeito do trabalho da 

instituição vinda da comunidade e dos demais interessados. Uma forma eficaz 

utilizada pelas organizações sem fins lucrativos para treinar e desenvolver seus 

voluntários é incentivar e certificar-se de que seu pessoal vai frequentemente a 

campo para vivenciar e interiorizar as realidades, pois os resultados dessas 

instituições estão fora dela (Drucker, 2002). 

 

A palavra desenvolver é analisada por Vianna (1994 como citado em Escorsin & 

Walger, 2017) separando-se o prefixo “des” da palavra “envolver” e, com isso, 

obtendo-se o significado de “deixar de estar envolvido”, o que implica evoluir por 

quebra ou transformação de padrões, paradigmas, regras, conceitos e limites. Assim, 

desenvolvimento denota o crescimento interior em direções diferentes das habituais, 

uma evolução profissional e de vida com quebra de preconceitos, ampliando 

perspectivas, potencialidades, abrindo novos horizontes.  

 

Seguindo essa vertente conceitual, Chiavenato (2010) entende que todas as pessoas 

podem e devem se desenvolver, independentemente de suas diferenças individuais. 

O desenvolvimento possibilita o crescimento pessoal do líder ou do colaborador, ele 

forma a personalidade e melhora a capacidade de compreender e interpretar o 

conhecimento. Isso é o que difere o desenvolvimento do treinamento, que tem o 

objetivo de formar pessoas para desempenhar melhor suas atividades em 

determinada função. Drucker (2002, p. 111) afirma que uma das “maneiras mais 

importantes para se desenvolver pessoas é usá-las como professores”. 
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Drucker (2002) relata que ou as organizações ajudam as pessoas a se 

desenvolverem ou impedem seu crescimento. Para ajudar, elas devem atentar para 

três coisas que não devem fazer. A primeira é não tentar construir sobre as 

fraquezas das pessoas. Um bom desempenho acompanhado de crescimento surge 

com a iniciativa de utilizar as forças das pessoas e não suas fraquezas. No início 

das atividades as personalidades estão fixadas, sendo crucial utilizá-las como são e 

não como se gostaria que fossem. Com o passar do tempo espera-se que as 

pessoas adultas desenvolvam novas maneiras de comportamento, aprendam 

aptidões e adquiram conhecimento. 

 

A segunda coisa é não assumir uma visão míope do desenvolvimento de pessoas, 

ou seja, aprender aptidões específicas para uma função específica não é 

desenvolvimento. Desenvolvimento vai além disso, ele é para a carreira e para toda 

a vida.  A terceira coisa que não se deve fazer é escolher príncipes herdeiros, por 

meio de avaliações precoces optar e submeter a funções mais desafiadoras pessoas 

que estão iniciando sua caminhada ou até mesmo jovens recém-contratados com 

muita disposição. O foco deve ser no desempenho em longo prazo e não na 

promessa (Drucker, 2002). 

 

Chiavenato (2010) propõe cinco fases no processo de desenvolvimento:  

 

a) A pessoa toma consciência da necessidade de mudança. Isso pode 

acontecer por meio de avaliação dos gestores ou de alterações no cenário no 

qual está envolvido. 

b) A pessoa sente vontade de participar e apoiar a mudança. Isso pode 

acontecer por inseguranças quanto à exclusão do grupo, por necessidade de 

aumentar seus conhecimentos ou por aspirações maiores.  

c) A pessoa adquire conhecimento sobre como implementar a mudança. Isso 

pode acontecer pela busca por treinamentos ou por acesso a informações 

necessárias à mudança. 

d) A pessoa busca a habilidade de implantar as mudanças de comportamento 

requeridas em seu processo de desenvolvimento, praticando as novas 

habilidades e removendo barreiras para que as mudanças se concretizem.  
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e) A pessoa se esforça de forma consciente para manter o processo de 

mudança. Fazem parte dessa fase os incentivos e as recompensas, o 

reconhecimento da própria pessoa de que as mudanças trouxeram melhorias 

para sua vida, tanto pessoal quanto profissional.  

 

Chiavenato (2010) enfatiza que muitas vezes a pessoa não percebe, mas essas 

fases estarão presentes sempre que ela precisar rever sua forma de atuação em 

todo o seu processo de crescimento. 

 

A formação de lideranças com base em treinamento e desenvolvimento específicos 

surgiu na década de 80. Os desafios constantes com as transformações e inovações 

fizeram as organizações entender a importância desses processos na capacitação 

de lideranças (Escorsin & Walger, 2017). Muitas pessoas não se esforçam nem 

estão dispostas às mudanças e às inovações necessárias, por isso não evoluem 

com a organização e com os demais colaboradores, acarretando seu afastamento 

do grupo e até mesmo seu autodesligamento da organização. O que vale nesse 

caso é uma regra antiga que diz que, se a pessoa se esforça, trabalhe com ela, caso 

contrário, deixe-a ir (Drucker, 2002).  

 

Para haver transformação inerente ao processo de formação de lideranças é preciso 

que a pessoa tenha uma abertura para novas ideias e que busque, se achar 

necessário, capacitações e formações fora da organização. O desenvolvimento de 

lideranças é uma via de mão dupla. A organização deve investir nos colaboradores e 

estes devem estar abertos para receber as capacitações, caso contrário, algo vai dar 

errado (Escorsin & Walger, 2017).  

 

c) Avaliação de resultados 

 

No entendimento de Drucker (2002) as instituições sem fins lucrativos tendem, no 

geral, a não dar prioridade ao desempenho e aos resultados. Não basta somente 

atender a uma necessidade, tem que criar desejo; mesmo que ela não seja paga 

pelos seus resultados, não se vive somente de boas intenções e boas políticas. 

Avaliar os resultados dos trabalhos desenvolvidos pelos voluntários é uma forma de 

entender onde estão as melhores respostas a respeito das ações, possibilitando 
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investir, se necessário e com consciência, mais recursos em determinado projeto. A 

organização poderá também abandonar certas ações e desenvolver pontualmente 

certas pessoas, pois é um erro pensar que nas ONGs tudo o que fazem é “trabalho 

do senhor” ou “uma boa causa”. Perseguir uma causa moral, haja ou não resultados, 

é uma tentação perene para líderes de instituições sem fins lucrativos, que por não 

haver lucro negligenciam os resultados. 

 

Avaliar o desempenho e os resultados dos voluntários e colaboradores orientando e 

dando feedback para melhorias e capacitações inerentes faz com que eles 

desempenhem suas atividades de forma que cresçam em seus próprios termos, 

gerando satisfação e realização pessoal. As pessoas sentem a necessidade de 

saber como estão se saindo, mesmo em trabalhos voluntários, pois, na verdade, por 

não receberem pagamento financeiro, a realização se torna a única recompensa. 

Para avaliar, é necessário, porém, definir metas e padrões bem claros e 

estabelecidos de análise sobre seu atingimento, evitando desconforto e 

desmotivação. As metas não devem ser estáticas e devem ser elevadas 

constantemente. Outro ponto importante é começar com aquilo que a pessoa fez 

bem. Tudo isso é essencial para o bom desempenho da organização e dos 

voluntários (Drucker, 2002).  

 

A definição de metas e prazos em uma instituição sem fins lucrativos deve ser 

mutuamente aceita e compreendida pelos voluntários, o que gera compromisso com 

a organização. Contudo, não é tarefa simples fazer com que todos concordem com 

metas e prazos, sejam de curto ou longo prazo. Drucker (2002) opina que os 

resultados de uma organização sem fins lucrativos estão sempre fora da 

organização, e não dentro dela. Todavia, uma das maiores dificuldades das 

organizações sem fins lucrativos é responder quais são seus resultados e como 

medir esses resultados, mas isso pode ser feito. O que torna essa tarefa difícil é que 

essas organizações são agentes de mudanças humanas. Esses resultados são 

mudanças de comportamento, condições, visão, saúde, esperanças e, acima de 

tudo, de competências e capacidade em pessoas, sejam elas voluntárias ou da 

comunidade, sendo poucos resultados quantitativos. 
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d) Motivação 

 

Conforme apresentado no item 2.2.2.1, a motivação para o serviço voluntário está 

na possibilidade de realização pessoal ou dever cívico (Peres, 2006). Drucker (2002) 

considera que uma das grandes forças das ONGs são as pessoas, que por serem 

em sua grande maioria voluntárias não trabalham nelas para viver, mas sim por uma 

causa, seja ela interna ou externa. Contudo, isso gera para a organização a 

responsabilidade de manter a chama viva e não permitir que o trabalho se 

transforme em apenas um “emprego”. As instituições devem aprender a nutrir o 

sentimento de que a pessoa está fazendo algo de importante, ressaltando o 

sentimento de missão como fonte de força (Drucker, 2002).  

 

Sampaio (2004, p. 120) mostra que “os motivos são fenômenos psicossociais 

entendidos como relações requeridas entre o ambiente e o sujeito; podem ser 

interpretados como projetos singulares de ação e englobam processos de escolha 

de metas, objetivos e processos de ação”. Um motivo pode ser influenciado por 

necessidades fisiológicas, por elementos da cultura ou por tendências psicológicas, 

que podem ocorrer ao longo da vida. 

 

Schindler-Rainman (1980 como citado em Sampaio, 2004) desenvolveu um trabalho 

que identificou fatores motivacionais quanto à decisão de tornar-se e manter-se 

voluntário. A autora distingue fatores pessoais, interpessoais e situacionais, sendo 

eles:  

 

a) O principal fator de motivação para voluntários é a oportunidade de participar 

da solução de problemas e de processos de decisão importantes; 

b) a colocação de voluntários deve incluir alguns processos que permitam 

relacionar o tipo de trabalho e a situação dos interesses particulares, 

necessidades e motivações; 

c) para aumentar a motivação, a maioria das oportunidades dos voluntários 

deve possibilitar o desenvolvimento da atualização pessoal e o serviço 

significativo para as necessidades dos outros, ou seja, elas devem ser 

apresentadas como oportunidades de educação continuada, de aprender e 
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crescer, tanto como oportunidade de contribuir cada um com sua parte para o 

tão necessário serviço social; 

d) o termo de adesão deve legitimar o nível possível de comprometimento e 

permitir variações pessoais no tempo, energia e interesse, sem culpa ou 

tensão sobre divisão de lealdades e limitação de energias; 

e) a experiência do voluntário em serviço deve incluir oportunidades continuadas 

para estudos reflexivos e avaliação, para planejamento conjunto e 

determinação dos objetivos do serviço e das ações. Muito do que sustenta o 

voluntário e renova a sua motivação parte da visão clara de passos a partir 

dos objetivos de grupo e da realização sucessiva de todos eles, um a um; 

f) a motivação pode ser sustentada, efetivamente, se a situação de trabalho 

também permitir o avanço individual por meio de uma sequência de passos 

que conduzam a níveis mais altos de responsabilidade, habilidade, 

aprendizado e influência; 

g) para muitos voluntários, a motivação aumenta se o registro de atividades que 

é mantido vier a tornar-se parte de seu currículo e puder conduzi-los ao 

serviço remunerado; 

h) a motivação será mais bem sustentada se houver feedback de clientes, 

colegas e lideranças profissionais e reconhecimento da organização e da 

comunidade; 

i) a participação em atividades de treinamento significativas dentro e fora da 

organização é importante fonte de motivação continuada e de crescimento 

(Schindler-Rainman, 1980 como citado em Sampaio, 2004). 

 

Sampaio (2004) destaca que existem limites na pesquisa de Schindler-Rainman, 

evidenciando que o trabalho foi desenvolvido no cenário americano, porém não 

deixa de retratar questões próprias da realidade do trabalho voluntário que pode ser 

aplicado em outros países.  

 

Com isso, encerra-se a apresentação do referencial teórico que fundamenta a nossa 

pesquisa. O próximo capítulo descreve a metodologia utilizada para atingir os 

objetivos deste trabalho.  
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3 Metodologia 

 

O presente capítulo descreve a metodologia utilizada para atingir o objetivo geral 

desta pesquisa: compreender e avaliar o processo de formação de lideranças 

sociais desenvolvido pela ABAN no período de 1997 a 2019, de acordo com a 

percepção de voluntários egressos dessa formação. Para Collis e Hussey (2005), 

metodologia refere-se à maneira global de tratar o processo de pesquisa, da base 

teórica até a coleta e análise de dados.  

 

O capítulo divide-se em três seções: a primeira trata da classificação da pesquisa, a 

segunda cuida das técnicas e procedimentos de coleta de dados e a terceira 

discorre sobre as técnicas e procedimentos de análise dos dados da pesquisa.  

 

3.1 Classificação da pesquisa 

 

A classificação da pesquisa indica o caminho adotado pelo pesquisador para coletar 

e analisar os seus dados (Collis & Hussey, 2005). Seria o caminho para a 

comprovação dos resultados e até mesmo para replicação do estudo em diferentes 

contextos ou áreas. 

 

Quanto aos objetivos, Collis e Hussey (2005) classificam as pesquisas em descritiva, 

exploratória, analítica ou preditiva. O objeto deste estudo é analisar o processo de 

formação de lideranças sociais da ABAN, seu comportamento e características e 

contexto, por isso se classifica como descritiva. Gil (2008) assevera que a pesquisa 

descritiva tem como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população. Para Collis e Hussey (2005, p. 24) a “pesquisa descritiva é 

a pesquisa que descreve o comportamento dos fenômenos”.  

 

Quanto ao processo ou natureza do estudo, uma pesquisa pode ser classificada 

como qualitativa ou quantitativa (Collis & Hussey, 2005). O presente estudo 

classifica-se como qualitativo, pois busca compreender, por intermédio das pessoas 

voluntárias da ABAN, o processo de formação de lideranças da ONG, resgatando 

significados e acontecimentos vivenciados e aprendidos. Zanelli (2002 como citado 

em Oliveira, 2019) identifica que o principal objetivo da pesquisa qualitativa é buscar 
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entender o que as pessoas apreendem ao perceberem o que acontece em seus 

mundos. Gil (2008) ensina que as técnicas de pesquisa de natureza qualitativa são 

utilizadas quando se procura resgatar os significados atribuídos pelos sujeitos ao 

objeto que está sendo estudado.  

 

No tocante ao resultado, a pesquisa classifica-se como aplicada. Gil (2008) ensina 

que a pesquisa social, quanto à finalidade, pode decorrer de razões de ordem 

intelectual, quando baseadas no desejo de conhecer pela simples satisfação para 

agir. Daí porque se pode falar em pesquisa pura e em pesquisa aplicada (Gil, 2008). 

A pesquisa aplicada é projetada para aplicar suas descobertas na compreensão de 

um problema específico existente (Collis & Hussey, 2005).  

 

A construção cronológica desta pesquisa iniciou-se em 1997, ano que marcou o 

começo das atividades da ONG, e foi até 2019. O estudo desenvolvido com o intuito 

de responder à questão que o norteou utilizou como estratégia de pesquisa o estudo 

de caso. Yin (2001) apresenta o estudo de caso como uma das muitas maneiras de 

se fazer pesquisa em ciências sociais, ressaltando que é uma estratégia de 

pesquisa que abrange tudo – com a lógica de planejamento incorporando 

abordagens específicas à coleta  e à análise de dados.  

 

O objeto do estudo de caso é a Associação Beneficente Cultural Amigos do Noivo 

(ABAN), localizada na cidade de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, com sede 

no bairro Dom Bosco. O processo de formação de lideranças sociais da ABAN tem 

sua relevância no contexto local e na vida de seus egressos, conforme 

compreendido neste estudo de caso. Gil (2008, p. 57) afirma: 

 

O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou 
de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e 
detalhado, tarefa praticamente impossível mediante os outros tipos de 
delineamentos considerados. 

 

Para apresentação deste estudo de caso optou-se pela estrutura linear (Yin, 2001), 

uma abordagem padrão para a composição do relatório de pesquisa. 
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3.2 Técnicas e procedimentos para coleta de dados 

 

A coleta de dados para os estudos de caso pode se basear em muitas fontes de 

evidências (Yin, 2001). Para responder à questão geradora deste estudo de caso, 

utilizaram-se como fontes primárias as entrevistas; e como fontes secundárias a 

análise de documentos e de registros em arquivos. Collis e Hussey (2005) 

estabelecem que dados primários são aqueles que nunca foram coletados, 

tabulados ou analisados; e dados secundários são os que já foram coletados e 

ordenados. Ambos têm como objetivo responder às questões do estudo em curso. A 

Tabela 4 apresenta os pontos fortes e os pontos fracos das fontes de evidências 

adotadas: 

 

Tabela 4 

Três fontes de evidências: pontos fortes e fracos 

Fonte de 
Evidências 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Documentação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estável: pode ser revisada 
inúmeras vezes 

 Discreta: não foi criada como 
resultado como resultado do estudo 
de caso 

 Exata: contém nomes referências e 
detalhes de um evento 

 Ampla cobertura: longo espaço de 
tempo, muitos eventos e muitos 
ambientes distintos 

 Capacidade de recuperação: pode 
ser baixa 

 Seletividade tendenciosa, se a 
coleta não estiver completa 

 Relato de visões tendenciosas: 
reflete ideias preconcebidas 
(desconhecidas) do autor 

 Acesso: pode ser negado 
 
 

Registros em 
arquivos 

 
 

 [Considera-se os mesmos 
mencionados para 
“documentação”] 

 Precisos e quantitativos 

 
 [Considera-se os mesmos 

mencionados para 
“documentação”] 

 Acessibilidade aos locais graças a 
razões particulares 

Entrevistas 
 
 
 
 
 
 

 Direcionadas: enfocam diretamente 
o tópico do estudo de caso 

 Perceptivas: fornecem inferências 
causais percebidas 
 
 
 

 
 Visão tendenciosa devido a 

questões mal elaboradas 
 Respostas tendenciosas 
 Ocorrem imprecisões devido à 

memória fraca do entrevistado 
 Reflexibilidade: o entrevistado dá 

ao entrevistador o que ele quer 
ouvir. 

Fonte: adaptado pelo autor a partir de: Yin, R. K. (2001). Estudo de caso: planejamento e métodos (2. 
ed., p. 108). Porto Alegre: Bookman. 
  

Yin (2001) assegura que a importância da exploração de documentos e registros em 

arquivos é corroborar e valorizar as evidências oriundas de outras fontes, como as 
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entrevistas, por exemplo. Primeiro, por serem úteis na hora de se verificar a grafia 

correta de cargos ou nomes de organizações mencionados na entrevista. Segundo, 

por fornecerem outros detalhes específicos para corroborar as informações obtidas 

de outras fontes. A busca por documentos e registros em arquivos deu-se pela 

permissão e acesso concedidos pela associação aos arquivos digitais armazenados 

no “Google Drive7” da ONG. Não foi possível verificação in loco, devido à COVID-19. 

 

A escolha da entrevista como técnica de coleta de dados se deveu especialmente a 

ela ser adequada ao objetivo para o qual este estudo se propôs, pois para Quivy e 

Campenhoudt (2008) essa técnica possibilita a reconstituição de um processo de 

ação, de experiências ou de acontecimentos do passado. Yin (2001, p. 112) 

demonstra a coerência dessa escolha ao afirmar que “uma das mais importantes 

fontes de informações para um estudo de caso são as entrevistas”.  

 

Na linha de pensamento de Duarte (2004, p. 215) 

 

As entrevistas são fundamentais quando se precisa/deseja mapear práticas, 
crenças, valores e sistemas classificatórios de universos sociais específicos, 
mais ou menos bem delimitados, em que os conflitos e contradições não 
estejam claramente explicitados.  

 

Em geral, os dados obtidos com as entrevistas são mais difíceis de se obter com 

outros instrumentos de coleta de dados. Para este estudo de caso foi necessário um 

mergulho em profundidade para coletar indícios, mapear, descrever e compreender 

a lógica que preside as relações que se estabelecem no interior daquele grupo 

(Duarte, 2004), quanto ao processo de formação de lideranças da ABAN. 

 

Os egressos do processo de formação de lideranças sociais da ABAN, juntamente 

com o fundador e atual diretor presidente da ONG, constituíram a unidade de 

observação utilizada. Foram convidadas 17 pessoas para participar das entrevistas, 

sendo que apenas um voluntário egresso que faz parte do quadro atual da ABAN 

não pôde participar, ou seja, o público entrevistado foi de 16 pessoas. As 

características foram bem diversificadas quanto a sexo, idade, grau de escolaridade, 

                                                           
7 Google Drive é um serviço de armazenamento e sincronização de arquivos que foi apresentado pela 
Google em 24 de abril de 2012. https://pt.wikipedia.org/wiki/Google_Drive. Acesso em: 05/08/2020. 
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estado civil e ocupação principal (profissão), sendo um público mais homogêneo na 

opção religiosa.  

 

O convite e a escolha dos entrevistados foram direcionados a dois públicos 

diferentes: de um lado, as pessoas que fazem parte do quadro de voluntários 

atualmente; e de outro, as pessoas que não fazem mais parte desse quadro. As 

observações foram quanto ao tempo de atuação como voluntário na ABAN (ao 

menos cinco anos), aos cargos de coordenação/gestão que assumiram em suas 

trajetórias na associação e ao ano de ingresso como voluntário. As justificativas 

dessas observações se devem à persistência e ao envolvimento, à 

responsabilidade, à dedicação e ao interesse de elucidar momentos diversos do 

processo de formação de lideranças sociais da ONG, respectivamente. A escolha de 

informantes-chave é sempre fundamental para o sucesso de um estudo de caso 

(Yin, 2001).  

 

O contato com os entrevistados se deu exclusivamente por meios digitais, sendo o 

convite e as entrevistas realizados via aplicativos: Wathsapp8 e Meet.jitsi9, 

respectivamente. A adoção exclusiva da tecnologia digital como procedimento para 

convite e realização das entrevistas justifica-se pelo momento de pandemia mundial, 

a COVID-1910, já que uma das orientações principais para combatê-la é o 

                                                           
8 WhatsApp é um aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz 
para smartphones. Além de mensagens de texto, os usuários podem enviar imagens, vídeos e 
documentos em PDF [Portable Document Format], além de fazer ligações grátis por meio de uma 
conexão com a internet. O software está disponível para Android, BlackBerry 
OS, iOS, Symbian, Windows Phone e Nokia. A empresa com o mesmo nome foi fundada em 2009 
por Brian Acton e Jan Koum, ambos veteranos do Yahoo, e está sediada na 
cidade estadunidense de Santa Clara, na Califórnia. https://pt.wikipedia.org/wiki/WhatsApp, 
30/07/2020. 
9 O Jitsi Meet é um aplicativo JavaScript WebRTC [Real Time Communications] de código aberto e 
pode ser usado para videoconferência. Podem-se compartilhar área de trabalho e apresentações e, 
com apenas um link, pode convidar novos membros para videoconferência. Ele pode ser usado 
baixando o aplicativo ou diretamente em um navegador e é compatível com qualquer navegador 
recente. Todo usuário pode usar servidores Jitsi.org ou pode baixar e instalar o software para 
servidores em uma máquina baseada em Linux. https://en.wikipedia.org/wiki/Jitsi, 30/07/2020. 
10 Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, 
incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente, os coronavírus que infectam animais podem 
infectar pessoas, como exemplo do MERS-CoV [síndrome respiratória do Oriente Médio-COVID] e 
SARS-CoV [severe acute respiratory syndrome-COVID]. Recentemente, em dezembro de 2019, 
houve a transmissão de um novo coronavírus (SARS-CoV-2), o qual foi identificado em Wuhan, na 
China, e causou a COVID-19, sendo em seguida disseminada e transmitida pessoa a pessoa. A 
COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus denominado SARS-CoV-2, que apresenta um 
espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros mais graves. De acordo com a 
Organização Mundial de Saúde, a maioria (cerca de 80%) dos pacientes com COVID-19 pode ser 
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isolamento social. Collis e Hussey (2005) afirmam que entrevistas podem ser feitas 

pessoalmente, por telefone ou por computador. A opção por esses aplicativos se 

deve à sua facilidade de utilização e, principalmente, porque a ONG estudada usa 

os mesmos meios como forma de comunicação para disseminar informações e 

realizar reuniões. As entrevistas foram realizadas por videoconferência - App 

Meet.jits9, o que permitiu gravar o áudio e acompanhar as reações dos 

entrevistados. Todo esse processo passou pelo consentimento do entrevistado, 

conforme defendem Yin (2001) e Collis e Hussey (2005). E caso o entrevistado não 

permitisse a gravação não era feita. Gil (2008, p. 119) segue a mesma linha ética de 

pensamento:  

 

A gravação eletrônica é o melhor modo de preservar o conteúdo da 
entrevista. Mas é importante considerar que o uso do gravador só poderá ser 
feito com o consentimento do entrevistado. O uso disfarçado do gravador 
constitui infração ética injustificável. Se a pessoa, por qualquer razão, não 
autorizar a gravação, cabe, então, solicitar autorização para a tomada de 
anotações.  

 

A preparação para a entrevista iniciava-se com 15 minutos de antecedência. Foram 

feitas individualmente, sendo umas das formas de realização defendida por Yin 

(2001). O entrevistado recebia via Whatsapp o link para acesso à “sala de reunião”, 

nomeada de “mestradoABAN” e criada especificamente para esse evento. Cinco 

minutos antes do início da entrevista, o entrevistado era convidado a entrar na sala 

“mestradoABAN”. O objetivo era deixar o entrevistado à vontade, mantendo uma 

conversa menos formal e estabelecendo conexão antes de começar a gravar (Collis 

& Hussey, 2005). O início das entrevistas, considerado seu primeiro momento, foi 

marcado pelo levantamento de dados pessoais (a partir das oito perguntas iniciais), 

com o objetivo de salientar as características do grupo respondente (Gil, 2008). As 

entrevistas aconteceram entre os dias 25 e 30 de julho de 2020 e tiveram, em 

média11, o tempo de duração de 1:26h, sendo a de menor duração com 1:03h e a de 

maior duração com 2:01h. 

 

                                                                                                                                                                                     
assintomática ou oligossintomática (poucos sintomas), e aproximadamente 20% dos casos 
detectados requerem atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais 
aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório. 
https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca 30/07/2020 
11 Média simples. Soma-se o tempo de todas as entrevistas e divide pelo número de entrevistados. 
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A formulação das perguntas dos roteiros e a condução das entrevistas, de acordo 

com Gil (2008), não necessariamente segue regras fixas a serem observadas. Para 

compreensão e avaliação do processo de lideranças sociais da ABAN 

desenvolveram-se dois roteiros de entrevistas, um para os voluntários egressos do 

Processo de Formação de Lideranças Sociais (PFLS) da ABAN (APÊNDICES B) e 

outro para o fundador da ABAN (APÊNDICE C). Justifica-se a elaboração de um 

roteiro específico, por ser o fundador e o líder idealizador da organização, dando-se 

destaque ao seu processo de formação como líder social e às razões que o levaram 

a fundar a ONG. A elaboração desses roteiros foi fundamental à realização do 

processo de coleta de dados, contendo 29 perguntas abertas aos voluntários 

entrevistados e oito perguntas abertas ao fundador da associação. 

 

As entrevistas em profundidade aplicadas classificam-se como semiestruturadas, 

pois se desenvolvem a partir de certo grau de estruturação, já que se guia por uma 

relação de pontos de interesse que o entrevistador vai explorando durante seu curso 

(Collis & Hussey, 2005; Gil, 2008; Merton et al. 1990 como citado em Yin, 2001). O 

principal objetivo era propiciar situações de contato, ao mesmo tempo formais e 

informais, de forma a “provocar” um discurso mais ou menos livre, mas que 

atendesse aos objetivos da pesquisa e que fosse significativo nos contextos 

investigado e acadêmico (Duarte, 2004).  

 

Além das entrevistas semiestruturadas, foram realizadas cinco outras consideradas 

informais, duas com o fundador da associação e as demais com gestores (três 

gestoras), que foram responsáveis em momentos distintos pelo departamento de 

pessoal da ONG. Essas entrevistas do tipo menos estruturado possível, também 

consideradas espontâneas e abertas (Duarte, 2004; Yin, 2001), só se distinguem da 

simples conversação porque têm como objetivo básico a coleta de dados. Por isso, a 

partir delas buscam-se informes contidos na fala dos atores sociais (Minayo, 

Deslandes, Cruz Neto & Gomes, 2002). O que se pretende com entrevistas desse 

tipo é a obtenção de uma visão geral do problema pesquisado (Gil, 2008, p. 111). 
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3.3 Técnicas e procedimentos para a análise dos dados 

 

A estratégia de análise e de tratamento dos dados para este estudo de caso não 

dependeu unicamente das técnicas utilizadas para conferir qualidade, embora elas 

sejam importantes (Robson, 1993, p. 370, como citado em Collis & Hussey, 2005; 

Yin, 2001). Com base em Minayo (1992 como citado em Minayo et al., 2002), a 

etapa de análise possui três finalidades: estabelecer a compreensão dos dados 

coletados, confirmar ou não os pressupostos da pesquisa e/ou responder às 

questões formuladas e ampliar o conhecimento sobre o assunto pesquisado, 

articulando-o ao âmbito cultural do qual faz parte. Essas finalidades são 

complementares, em termos de pesquisa social. 

 

A análise de conteúdo foi o método formal adotado para analisar os dados desta 

pesquisa. Os sistemas e procedimentos para realizar a análise de conteúdo 

denotam confiabilidade e validade ao método, tornando-o altamente aceitável (Collis 

& Hussey, 2005), o que justifica sua escolha para esta pesquisa. Além do método 

adotado, para garantir a qualidade da análise dos dados adotou-se um estilo 

rigoroso de pensar, juntamente com o conhecimento prévio do pesquisador sobre o 

objeto, a apresentação suficiente de evidências e a análise cuidadosa de 

interpretações alternativas (Yin, 2001).  

 

Cronologicamente, de acordo com Minayo (2011), a análise de conteúdos pode 

abranger as seguintes fases: pré-análise, exploração do material, tratamento dos 

resultados obtidos e interpretação. Para operacionalizar essas fases na análise 

qualitativa de conteúdo deste estudo de caso, adotaram-se três passos como 

procedimento analítico (Minayo et al., 2002): ordenação dos dados, classificação dos 

dados e análise final.  
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Tabela 5 

Passos operacionais para a análise dos dados 

Passos 
Fontes Primárias Fontes secundárias 

Entrevistas 
Documentos e 

Registros em arquivos 
Primeiro - 

Ordenação 
dos dados  

 

 Transcrição das entrevistas. 
 Dados das 8 primeiras perguntas 

(voluntários) ordenados e organizados em 
tabela Excel. 

Seleção por relevância aos 
objetivos e organização dos 
documentos e arquivos. 
 

 
Segundo – 

Classificação 
dos dados 

 
 
 

 Reordenação e classificação crescente por 
data de entrada na ABAN (voluntários). 

 Alocação das respostas em categorias 
(vide figura 8);  

 Criação de siglas/abreviaturas (Tabela 6) 

 
Criação de referências.  
Ex.: Associação Beneficente e 
Cultural Amigos do Noivo ABAN, 
2012; 2017. 
 
 

Terceiro – 
Análise final 

 
 
 
 

 Orientou as leituras aprofundadas das 
entrevistas.  

 Análise e interpretação das respostas por 
categoria;  

 Observação de elementos de significação 
contidos nas respostas. 

Articulação de relação com o 
conteúdo das entrevistas e 
referências na redação de 
apresentação dos resultados da 
pesquisa. 
 

Fonte: elaborada pelo autor (2020). 
 

Para ordenação dos dados fez-se um mapeamento de todos aqueles obtidos de 

fontes primárias e secundárias, com a finalidade de apreender e formar, de maneira 

não estruturada, aspectos importantes para as próximas fases da análise (Minayo, 

2011). Adotou-se a leitura flutuante para analisar os dados coletados (Bardin, 1977). 

Nesse passo realizaram-se a transcrição de gravações, releitura do material 

coletado e organização dos dados. 

 

Para classificação dos dados fez-se uma leitura exaustiva e repetida das 

transcrições para identificar o que surge de relevante ("estruturas relevantes dos 

atores sociais"). Com base nos pontos considerados relevantes para responder aos 

objetivos deste estudo, foram elaboradas categorias específicas e, com isso, 

determinou-se o conjunto (ou os conjuntos) das informações presentes na 

comunicação (Minayo et al., 2002). Bardin (1977) define o processo de 

categorização como uma operação de classificação de elementos constitutivos de 

um conjunto por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o 

gênero. Nesse passo foram referenciados os documentos e registros em arquivos 

organizados no passo anterior. Ex.: (ABAN, 2012; 2107). Para melhor referenciar 
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cada entrevista e cada um dos voluntários entrevistados, foram criadas siglas e 

abreviaturas, facilitando a redação dos resultados desta pesquisa. 

 

Tabela 6 

Siglas e abreviaturas para as entrevistas e voluntários entrevistados 

Siglas e abreviaturas 

Entrevista com o fundador da ABAN (Ef) 

Entrevistas com os voluntários egressos (Ev) 

Voluntários egressos  
(Foram 15 voluntários egressos entrevistados) 

(V1; V2; V3; V4; V5; V6; V7; V8; V9; V10; V11; V12; V13; V14; 
V15) 

Voluntário Fundador da ABAN (Vf) 

Fonte: elaborada pelo autor (2020). 
 

Tabela 7 

Categorias específicas como unidades de análise 

Categorias específicas – (Ev) 
Categoria 1 

 
 
 

Características e desenvolvimento pessoal 
(Crenças, religião, espiritualidade, autodisciplina, relação interpessoais, relação com a 
sociedade – coletividade, cooperação - com a família, no meio profissional e com o 
meio ambiente) 

Categoria 2 
 

Características, funções sociais e valores da ABAN 
(Mudanças ao longo do período estudado) 

Categoria 3 
 

Etapas do processo de formação de lideranças da ABAN 
(Recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, avaliação e motivação) 

Fonte: elaborada pelo autor (2020). 
 

Para análise final, estabeleceram-se articulações entre os dados e os referenciais 

teóricos da pesquisa, respondendo à questão da pesquisa e aos seus objetivos. 

Dessa forma, foram estabelecidas relações entre o concreto e o abstrato, o geral e o 

particular, a teoria e a prática (Minayo et al., 2012). Nesse passo foram realizadas 

leituras aprofundadas das entrevistas separadas por categorias para interpretação 

das respostas (Minayo, 2011) e para observação de elementos de significação nelas 

contidos (Bardin, 1977). As leituras aprofundadas possibilitaram verificar se as 

referências teóricas que constituíram balizas fundamentais para o início da 

investigação foram suficientes para contemplar a interpretação dos achados de 

campo (Minayo, 2011). A conclusão de uma análise qualitativa deve apresentar um 

texto capaz de transmitir informações concisas, coerentes e o mais possível 

fidedignas. 
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A Tabela 8 apresenta a relação entre os objetivos da pesquisa, as fontes para coleta 

de dados e as referências utilizadas. 

 

Tabela 8 

Objetivos da pesquisa e suas fontes de verificação 

Objetivos da pesquisa e fontes de verificação 
Questão Geradora 

Qual o processo de formação de lideranças sociais desenvolvido pela ABAN no período de 1997 a 2019? 
Objetivo 

Geral 
Objetivos 

Específicos 
Fontes Referências 

C
o

m
pr

e
en

d
er

 e
 a

va
lia

r 
o

 p
ro

ce
ss

o
 d

e 
fo

rm
a

çã
o

 d
e

 li
d

e
ra

n
ça

s 
so

ci
ai

s 
de

se
nv

o
lv

id
o

 p
e

la
 A

B
A

N
 n

o
 p

er
ío

d
o 

de
 1

9
9

7
 a

 2
01

9
 

 

Definir as principais 
fases da ABAN de 
implementação do 
processo de 
formação de 
lideranças no período 
mencionado 
 
 

 Documentais;  
 Registros em arquivos; 
 Ev - perfil do respondente (respostas 
principais: 1; 2; 4; 5; 7 e 8);  

  Ev - respostas principais: 6; 7; 8 e 
11;  

  Ef 
 Entrevista informais (identificada na 
seção 3.2). 

(Drucker, 2002) 
(Santos, 2015) 
(Sen & Kliksberg, 2010) 
(Schein, 2007) 
(Landim, 2002) 
(Landim, 1993) 
(Souza, 2006) 
(Bettega, 2013) 
(Zwetsch, 2008) 

Descrever o processo 
de formação de 
lideranças 
desenvolvido pela 
ABAN nas suas 
diversas fases  
 
 
 
 

 Documentos;  
 Registros em arquivos; 
 Ev - perfil do respondente (respostas 
principais: 1; 2; 4; 5; 7 e 8);  

  Ev - respostas principais: 2; 3; 4; 5; 
9; 10; 12; 15; 16; 17; 

 Ef 
 Entrevista informais (identificada na 
seção 3.2). 
 

(Chiavenato, 2009) 
(Chiavenato, 2010) 
(Drucker, 2002) 
(Kliksberg, 1998) 
(Landim, 1993) 
(Acosta, 2016) 
(Cortella & Mussak, 2009) 
(Bettega, 2013) 
(Giroletti, 2009) 
(Escorsin & Walger, 2017) 

Avaliar o processo de 
formação de 
lideranças da ABAN, 
na perspectiva dos 
voluntários egressos 
do mesmo 

 Ev - Respostas principais: 1; 3; 13; 
14; ;17; 18; 19; 20 e 21). 
 
 
 
 

(Drucker, 2002) 
(Escorsin & Walger, 2017) 
(Sen & Kliksberg, 2010) 
(Sampaio, 2004) 
(Peres, 2006) 
(Kliksberg, 1998) 

Fonte: elaborada pelo autor (2020). 
 

O processo de análise e de interpretação das entrevistas deste estudo foi realizado 

com muito rigor, tentando-se reduzir as interferências subjetivas do pesquisador. 

Para o presente estudo de caso adotou-se a perspectiva de Minayo et al. (2002), 

que compreende a "análise" num sentido mais amplo, abrangendo a "interpretação". 

Acredita-se que a análise e a interpretação estão contidas no mesmo movimento, o 

de olhar atentamente para os dados da pesquisa, pois durante a fase de coleta de 

dados a análise já poderá estar ocorrendo. 
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Encerra-se a análise dos procedimentos metodológicos e segue-se com a 

apresentação dos resultados no próximo capítulo. 
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4 ABAN e a Formação de Lideranças Sociais 

 

Neste capítulo descreve-se a organização estudada – Associação Beneficente e 

Cultural Amigos do Noivo – e relatam-se os resultados do estudo, tendo por objeto o 

processo de formação de lideranças sociais da ABAN com base na análise 

documental e nas entrevistas semiestruturadas realizadas. Para tanto, o capítulo foi 

dividido em três seções. Na primeira seção, apresenta-se a ABAN. Na segunda 

seção, listam-se as diversas fases de desenvolvimento do seu processo de 

formação de lideranças sociais. Por fim, na terceira, faz-se um balanço do seu 

processo de formação de lideranças sociais de 1997 a 2019. 

 

4.1  ABAN e seu fundador 

 

A ABAN é uma entidade social sem fins lucrativos cujas atividades tiveram início em 

1997 em Juiz de Fora, mas, legalmente, foi fundada em 2001 como entidade 

jurídica, ainda em exercício. De acordo com informações contidas em Workshop 

(ABAN, 2019), o nome da associação vem de um costume social das comunidades 

judaicas, no início da Era Cristã. Quando chegava o momento de casar um filho, a 

família escolhia uma pessoa, que era denominada o “amigo do noivo”. Esta ficava 

responsável por encontrar uma noiva para o pretendente, preparando a cerimônia e 

administrando a herança até o casamento. Para cumprir tal missão, era necessário 

que o “amigo do noivo” fosse alguém com iniciativa, esperteza, agilidade e 

competência. No dia do casamento, ele levava a noiva até o noivo e saía de cena. 

Tinha que ter também a capacidade de servir e o dom da humildade para aceitar e 

compreender sua missão. Esse costume é citado por João Batista em uma situação 

de questionamento dos seus discípulos (Jó 3, 20-30) (ABAN, 2019).  

 

Agir como o amigo do noivo é uma meta da ABAN, provocando e empreendendo o 

bem, na ótica da negociação, da inovação e da sustentabilidade. Já o símbolo 

adotado pela associação, o peixe, lembra que o cristianismo está na base da 

proposta da ABAN. Ele foi o primeiro símbolo cristão, antes da cruz. O ideal cristão é 

raiz e motivação de todas as ações da ONG. O peixe era usado como código para 

identificar os cristãos de maneira sutil nos períodos da perseguição. Logo, ele marca 

a vivência silenciosa da proposta de alteridade, que busca atrair pela postura, pelo 
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testemunho e não pelo convencimento oral. O peixe marca também a proposta-base 

da entidade da autonomia - “ensinar a pescar e não apenas dar o peixe” - e lembra, 

ainda, o valor que damos à natureza. O pano de fundo é um rabisco amarelo, que 

lembra um caminho cheio de curvas acentuadas, uma analogia aos desafios da 

promoção do bem. No entanto, o caminho é amarelo para lembrar a grandiosidade 

da proposta, o valor do ideal e a riqueza da recompensa emocional e espiritual da 

ABAN (2019). 

 

A ABAN promove projetos de enfrentamento à pobreza com foco na emancipação e 

autonomia em bairros socialmente vulneráveis, na busca do desenvolvimento 

pessoal e social do seu público. Tem como missão “viver e enfrentar a pobreza”, 

como visão “aprofundar no estudo da pobreza em busca de ser um testemunho 

provocativo e de potencializar iniciativas” e como valores “a solidariedade, a 

amizade e afeto, a espiritualidade, a cultura de paz e a preservação ambiental” 

(ABAN, 2019, p. 4). A missão da associação nasceu a partir do inconformismo e da 

indignação não violenta com a iniquidade social e ambiental, de acordo com o seu 

Regulamento (ABAN, 2017). A base para a fundamentação de seus valores na 

formação de seus voluntários como lideranças sociais é o cristianismo, porém a 

organização não adota uma religião cristã oficialmente declarada. Estimular a 

liderança nas comunidades e entre os voluntários é um objetivo da ABAN, que 

entende, de acordo com o seu Regulamento (ABAN, 2017), que a liderança é um 

dom natural e/ou uma competência adquirida por uma pessoa e, por isso, pode 

existir em um projeto implementado por diversos voluntários líderes. 

 

Seus projetos são norteados por temas como pobreza, cultura de paz, 

espiritualidade, igualdade racial e a conversão ambiental. Nessa proposta a ABAN 

procura oferecer ações inovadoras com respostas aos desafios encontrados. A ONG 

abrange, com seus projetos, várias áreas como saúde, educação, cultura e meio 

ambiente. A associação possui filiais nos bairros Dom Bosco, Jardim Casablanca e 

São Mateus e na cidade de Paraíba do Sul. Nelas são realizados diversos projetos 

com a comunidade em diversas frentes (ABAN, 2019). 

 

A Associação dos Amigos adota a definição de voluntário apresentada pela 

Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (ABRINQ) (ABAN, 2019, p. 7): 
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Voluntário é um ator social e agente de transformação, que presta serviços 
não remunerados em benefício da comunidade; doando seu tempo e 
conhecimentos, realiza um trabalho gerado pela energia de seu impulso 
solidário, atendendo tanto às necessidades do próximo ou aos imperativos de 
uma causa, como às suas próprias motivações pessoais, sejam estas de 
caráter religioso, cultural, filosófico, político, emocional. 

 

O Estatuto (ABAN, 2012) assegura, no art. 6º parágrafo único, que “poderá atuar na 

ABAN qualquer pessoa, independente da raça, cor, sexo, idade e classe social, 

associando-se como colaborador através de uma formação especial regida pelo 

regulamento”. Ainda com referência ao Estatuto (2012), observa-se no art. 9º que “a 

ABAN não distribui lucros ou dividendos e o exercício de cargos de direção é 

gratuito. Entretanto, será possível contratar, se necessário for, profissional(ais) para 

ações específicas”. Outro ponto importante no art. 9º do Estatuto (2012) é o 

parágrafo único, que destaca que “todo colaborador ao ingressar na associação 

deverá declarar-se voluntário, assinando, para tanto, um termo de adesão”.  

 

A ONG espera que seus voluntários cumpram o papel assumido de envolvimento e 

comprometimento com a missão, tendo responsabilidade com os compromissos, 

com a continuidade do trabalho, com o preparo e dedicação para ser voluntário e 

com o desenvolvimento contínuo de suas capacitações (ABAN, 2017). Drucker 

(2002, p. 13) defende que “o papel assumido pelo líder precisa se adequar à missão 

da instituição e aos seus valores”. Em 2019 a Associação dos Amigos teve 529 

pessoas cadastradas com o interesse de se tornar voluntário da ONG, sendo um 

número considerado expressivo para própria associação. Nesse mesmo ano não foi 

possível acolher todos os interessados no voluntariado, havendo direcionamento 

para outras instituições dos que não atendiam aos requisitos para preencher as 

vagas demandadas pela ABAN.  

 

Em sua existência, devido às constantes mudanças e evoluções conceituais 

sofridas, a associação assumiu denominações jurídicas diferentes. Na Tabela 9 

listam-se, historicamente, essas denominações: a primeira como grupo católico 

(GEAN) e a partir de 2001 como ABAN.  
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Tabela 9 

Nomenclaturas jurídicas da ONG e sua origem 

Data Nome Conceito 
1997 – 2001 
 
 
 
 

GEAN – Grupo de evangelização 
Amigos do Noivo 
 
 
 

Grupo de evangelização que tinha a religião 
católica como liga central para desenvolver a 
espiritualidade em seus líderes e como 
mobilizadora das ações sociais. A ABAN se 
originou do GEAN. 

2001 – 2005 
 
 
 
 
 

ABAN – Associação Beneficente 
Amigos do Noivo 
 
 
 
 

 
Sua segunda denominação jurídica foi em 2001 
como uma ONG sem fins lucrativos com foco 
no social, por isso, Associação Beneficente. A 
base continua sendo o cristianismo como 
desenvolvimento da espiritualidade em seus 
líderes, porém sem adotar uma religião cristã 
oficial.  

2005 – 2019 
 
 
 
 
 

ABAN – Associação dos Amigos – 
Associação Beneficente e Cultural 
Amigos do Noivo. Atualmente 
ainda tem essa denominação (Só 
muda de função!) 
 

 
Em 2005, houve um investimento na questão 
cultural como estimulador e mobilizador das 
pessoas para o desenvolvimento pessoal e 
social. Assume-se então que a arte seria uma 
coluna mestra da instituição. A base continua 
sendo o cristianismo, como desenvolvimento da 
espiritualidade de seus líderes. 

Fonte: elaborada pelo autor (2020). 
 

Conforme observado na Tabela 9, a ABAN iniciou-se como um grupo de 

evangelização chamado GEAN, no ano de 1997, na Paróquia da Igreja Católica de 

São Matheus, Juiz de Fora - MG. A missão de uma organização está enraizada na 

herança cultural e nas experiências de vida de seu fundador. Os valores dessa 

herança cultural são passados aos voluntários, que formarão as novas lideranças 

sociais da organização ao longo de sua existência. É importante destacar que a 

missão de uma organização não é estática, ou seja, pode sofrer alterações (Drucker, 

2002).  

 

4.1.1 O fundador 

 

O primeiro líder e fundador da ABAN, Renato Luís Lopes12, nasceu em 1974 em 

uma família de classe média, de religião católica, tendo mais duas irmãs. Conta ele 

                                                           
12 Renato Luís Lopes é fundador da ABAN, natural de Juiz de Fora MG, casado e não tem filhos. 
Nasceu em 1974 em uma família de classe média com mais duas irmãs. Viveu boa parte de sua 
infância em Paraíba do Sul, MG. É Bacharel em Física – Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF), pós-graduado em Psicologia e Filosofia, MBA [Master in Business Administration] em 
Administração, mestrado em saúde coletiva - UFJF e atualmente é doutorando em Inovação 
Tecnológica – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). É consultor na área de 
responsabilidade socioambiental e de ferramentas, tecnologias e inovações para o terceiro setor. 
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que sempre foi presente em sua família a disposição para ajudar o próximo, 

iniciando pelas pessoas que trabalham na sua casa e estendendo-se aos moradores 

dos bairros vizinhos. Ele destaca que seus pais foram criados em ambientes que 

valorizavam a prática da caridade: “[...] sempre esteve na história tanto meu pai 

quanto minha mãe vinham de criações muito ligadas à ajuda e à caridade e eles, 

obviamente, trabalharam isso na minha infância” (Lopes, 2020b, entrevista). 

 

 Relata outras lembranças de sua infância que o influenciaram no desenvolvimento 

de seu processo de tomada de consciência das questões sociais: “minha lembrança 

mais antiga foi acompanhar meus pais a levar alimento para pessoas desabrigadas 

pela chuva [...] levando cestas básicas, fazendo doações, assim, minhas lembranças 

de infância são marcadas por essa questão social [...]” (Lopes, 2020b, entrevista). 

Outra influência marcante em sua infância foi a questão religiosa. Muitas atividades 

religiosas, como novenas, procissões, missas, pastorais, entre outras que seus pais 

o levavam: 

 

[...] sempre nas nossas casas tinha uma garagem muito grande, porque a 
garagem era local das missas, reuniões, cursos bíblicos, novenas, então, 
assim, como minha casa sempre foi um pouco igreja, local de referência onde 
a gente morava, as pessoas vinham se reunir para rezar, ler a bíblia, o meu 
pai era muito entendido da bíblia, então ele dava muitos momentos reflexivos 
da bíblia (Lopes, 2020b, entrevista). 

 

Desde cedo, os grupos de jovens ligados ao catolicismo começaram a fazer parte de 

sua vida. A partir dos 17 anos ele participou da criação de grupos na cidade onde 

morava, Paraíba do Sul – MG: 

 

Foi na minha juventude, com meus 17-18 anos, que começo a criar grupos de 
jovens, e com os grupos de jovens propor iniciativas, então ali eu tenho meus 
pré-projetos, iniciativas de enfrentamento das realidades sociais. Em Paraíba 
do Sul havia um grupo muito religioso indo para o social, tinha muita base 
religiosa. Religião e ação (Lopes, 2020b, entrevista). 

 

O fundador da ABAN fala sobre suas inspirações, destacando seus pais como os 

primeiros a despertar sua religiosidade e para o trabalho social: “A minha primeira 

inspiração foram meus pais” (Lopes, 2020b, entrevista). Além dos seus pais, Renato 



73 
 

declara a importância de alguns Santos da Igreja Católica como fonte de inspiração, 

porque, como ressalta, eles conseguiram viver o evangelho em profundidade: 

 

[...] logo depois eu tive inspirações em líderes religiosos, que a gente vai 
chamar dentro da igreja de Santos: São Francisco, São João Maria Vianney, 
Santo Antônio, São Paulo, foram Santos que me inspiraram muito, porque o 
que são os Santos? Os Santos são nomes de referência que viveram o 
evangelho com muita profundidade e, claro, a figura de Jesus Cristo... teve 
também Madre Tereza de Calcutá (Lopes, 2020b, entrevista). 

 

Além dos líderes católicos, ele também cita outras lideranças que foram suas 

inspirações para trilhar o caminho social e se formar com base nos seus exemplos: 

 

Fora os Santos líderes religiosos, tem outros líderes, como Gandhi, Luther 
king, Mandela, foram pessoas que me inspiraram muito, então foram muitos 
os líderes religiosos ou grandes humanistas da nossa história, e eles me 
inspiraram muito para que eu pudesse trilhar esse caminho” (Lopes, 2020b, 
entrevista). 

 

Juiz de Fora se tornou a casa do Renato ao prestar vestibular para o curso de Física 

na UFJF. Sua ideia inicial era prestar o vestibular da Universidade de Campinas 

(UNICAMP), porém com o forte envolvimento com as questões sociais e da pobreza, 

ele não se estimulou pela carreira de físico: “[...] na verdade ao vir para juiz de fora 

já tinha como projeto de me envolver com o social de forma mais intensa, porque 

inicialmente meus planos de vida era ir para Campinas, estudar na Unicamp” 

(Lopes, 2020b, entrevista). 

 

Vale ressaltar que ele demorou 12 anos para se formar em Física, mas por uma 

causa nobre: enfrentar a pobreza com ações simples e pontuais com base nos 

ensinamentos de Jesus Cristo herdados de uma cultura religiosa católica. Como 

pontua: “[...] então do primeiro período de Física eu começo a pegar os intervalos 

das aulas e começo a visitar os bairros ao redor da universidade federal; de alta 

vulnerabilidade, como o Dom Bosco e o Jardim Casa Blanca” (Lopes, 2020b, 

entrevista). 

  

Depois, Renato não se contentou em apenas visitar os bairros nos intervalos das 

aulas, pois cada vez mais descobria que era esse trabalho que realmente ele queria 
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fazer: “[...] eu matava as aulas para ir para os bairros ao redor fazer o social, que era 

aquilo que eu queria, então eu cheguei a trancar o curso” (Lopes, 2020b, entrevista). 

O trancamento atrasou a conclusão de formatura em Física, mas, em compensação, 

deu-lhe formação como líder social. Na faculdade, ele aproveitou disciplinas 

ofertadas em outros cursos da UFJF para aprender mais sobre a problemática 

social: “[...] o primeiro curso eu demorei 12 anos para formar por dois motivos: 

primeiro porque eu matava as aulas para ir para o social e, por outro,  eu quis fazer 

matéria em todos os outros cursos da universidade que me ajudasse na temática da 

pobreza” (Lopes, 2020b, entrevista).   

 

Após algum tempo desenvolvendo trabalhos sociais na cidade, Renato criou, aos 23 

anos, o GEAN, iniciando a primeira fase da ABAN. O GEAN congregava um grupo 

de evangelização que tinha a religião católica como liga central para desenvolver a 

espiritualidade em seus membros e nos futuros líderes, mobilizadores das ações 

sociais. Muitos jovens universitários e demais pessoas aderiam à proposta de ajudar 

e fazer o bem por intermédio do GEAN: “O grupo teve a religião católica como “liga” 

fundamental e facilitadora para a união e mobilização das pessoas para as causas 

sociais, sendo os jovens os primeiros a se mobilizarem” (Lopes, 2020a, entrevista). 

 

Os bairros Jardim Casa Blanca e Dom Bosco, ao redor da UFJF, abrigavam pessoas 

nascidas em setores socialmente menos favorecidos e com menos “dotes” (Rawls 

1971 como citado em Cohen & Franco, 2012). A missão do GEAN era viver o 

evangelho e a ética cristã, e a partir dessas vivências executar ações sociais que 

estimulassem o desenvolvimento das pessoas menos favorecidas que viviam nessa 

região em termos econômicos e sociais: “[...] viver o evangelho é viver uma ética 

cristã de igualdade de solidariedade [...]” (Lopes, 2020a, entrevista). 

 

O uso da linguagem do cristianismo por meio da religião católica, ao recrutar 

pessoas e facilitar a entrada amigável no ambiente das comunidades, trouxe um 

resultado satisfatório, justificando a missão do grupo: 

 

[...] para nós era importante que a pessoa a partir de uma experiência cristã 
quisesse fazer a diferença no mundo, quisesse e ficasse indignado com as 
diferenças sociais e se percebesse como instrumento para fazer alguma coisa 
[...]” (Lopes, 2020a, entrevista). 
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Com o passar dos anos, durante a fase de implementação, houve ampliação das 

ações, devido ao aumento das demandas e necessidades percebidas, então se viu 

que era necessária a criação de algo que proporcionasse mais suporte às ações 

sociais realizadas. Então, em setembro de 2001, surgiu juridicamente a Associação 

Beneficente Amigos do Noivo (ABAN): “A ideia da ONG, ABAN, foi tardia [...] o 

GEAN queria apenas o bem como fins de suas atividades” (Lopes, 2020a, 

entrevista). 

 

Diante das urgentes questões sociais presenciadas, o fundador da ABAN não 

conseguia sufocar suas indignações, incomodado com a pobreza. Com isso, ele se 

certifica do rompimento com sua carreira de físico, apesar de se sentir muito atraído 

por ela, para desenvolver projetos sociais por intermédio de uma ONG:  

  

Renato funda a ABAN em uma crise produtiva - “em que eu via que a minha 
carreira não me levaria apesar de ser apaixonado pela Física, isso nunca tive 
dúvidas, mas eu começo a perceber que existiam questões muito mais 
urgentes, questões que não eram minhas só, que existia um mundo que eu 
indignava com ele e que eu não podia guardar isso mais, não dava para 
sufocar essa indignação [...] então eu rompo com uma carreira que estava 
muito marcada, porque era muito clara a Física pra mim em nome de uma 
outra questão que se torna maior, que é o incômodo com o mundo 
extremamente desigual, produtor de pobreza e de morte” -. Em função de 
tudo isso, Renato, em crise, começa a produzir então alguns projetos sociais 
e junto com eles veio a fundação da ONG em 2001 (Lopes, 2020b, 
entrevista). 

 

De acordo com Lopes (2020a), os jovens líderes sociais se inspiraram nos 

vicentinos13 (pastoral da Igreja Católica) e na Canção Nova14 (Rede de comunicação 

Católica). Ele destaca que seus 15 anos de experiência em ações sociais ajudou 

muito a enfrentar e minimizar os desafios nessa fase de transição de grupo para 

ONG. 

                                                           
13 Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), também conhecida por Conferências de São Vicente 
de Paulo ou Conferências Vicentinas, é um movimento católico de leigos que se dedica, sob o influxo 
da justiça e da caridade, à realização de iniciativas destinadas a aliviar o sofrimento do próximo, em 
particular dos social e economicamente mais desfavorecidos, mediante o trabalho coordenado de 
seus membros. Acesso em: 29/08/2020: https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_de_S%C3%A3o_ 
Vicente_de_Paulo. 
14 Canção Nova é uma comunidade católica brasileira fundada pelo Monsenhor Jonas Abib no ano de 
1978, seguindo as linhas da Renovação Carismática Católica. Com sede na cidade de Cachoeira 
Paulista (SP), ocupa área de 372 mil m2 e conta com sistema de rádio e televisão de longo alcance, 
estendendo-se a outros países, como Portugal, Itália, Israel, França e Paraguai. Acesso em: 
29/08/2020: https://pt.wikipedia.org/wiki/Can%C3%A7%C3%A3o_Nova. 
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4.2 Processo de formação de lideranças sociais  

 

Na avaliação do processo de formação de lideranças sociais desenvolvido pela 

ABAN no período de 1997 a 2019, os dados utilizados foram provenientes das 

entrevistas, da análise documental e dos registros de arquivos, conforme explicitado 

no terceiro capítulo. Neste tópico faz-se uma caracterização sociológica dos 15 

entrevistados, sendo sete homens e oito mulheres. Desses, 12 são, ainda, 

lideranças ativas. Na nossa pesquisa, como expresso na metodologia, foram 

entrevistadas 16 pessoas, incluindo o seu fundador.  

 

O grau de formação escolar dos voluntários egressos entrevistados é significativo: 

cinco possuem o segundo grau completo; sete cursaram o ensino superior; e três 

deles têm formação de pós-graduação: um com especialização, outro com mestrado 

e um terceiro com o doutorado. Um dos entrevistados declarou que iniciou e 

concluiu o curso superior por influência da ABAN. Outra positividade:  

 

Eu estava em uma viagem para Andrelândia e no caminho ele falou do 
mestrado e eu questionei o porquê dele estudar tanto e ele me voltou a 
pergunta e na outra semana eu já estava matriculado na faculdade, formei e 
agora quero fazer pós e muitos cursos, tudo foi provocação do Renato, da 
ABAN (V6).  

 

Da mesma forma, um segundo entrevistado declarou ter concluído pós-graduação 

por influência da ONG. Como atuou na gestão de pessoas da ABAN, sentiu 

necessidade de se profissionalizar nessa área: “Fiz MBA na federal (UFJF) em 

Gestão de Pessoas” (V12). 

 

Quanto ao estado civil, oito são casados, dois estão em união estável, dois 

desquitados e três solteiros. A ocupação profissional dos voluntários entrevistados é 

bem diversificada: seis trabalham em empresas privadas, dois em instituições 

públicas, um empresário, um desempregado e cinco são aposentados. Apurou-se, 

no tocante à ocupação principal, que dois dos entrevistados eram estudantes do 

ensino superior quando entraram na ABAN e hoje são formados e empregados, um 

em empresa privada e o outro é funcionário público. Um dos entrevistados estava 

desempregado quando entrou para ABAN e atualmente trabalha em empresa 
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privada. Quatro dos entrevistados, quando entraram, estavam na ativa e hoje são   

aposentados. 

 

A religião dos voluntários egressos entrevistados era a católica de 13, espírita de 

dois e um era evangélico. Dois dos respondentes não tinham religião quando 

entraram para a ABAN e depois de certo tempo de atuação como voluntários 

adotaram uma religião e se dizem praticantes, sendo um católico e o outro 

protestante (evangélico). O primeiro fez uma bela confissão: “Cara, eu nem sabia o 

que era religião. Devido à ABAN, eu aprendi. Creio que até o fim da minha vida serei 

católico” (V11). Apenas um deles afirmou ter mudado de religião no transcorrer da 

caminhada na ABAN. Os demais entrevistados ponderaram, em unanimidade, ter 

fortalecido sua fé e sua atuação nas religiões que professavam quando entraram na 

ONG. Um deles é bem explícito: “[...] eu precisava aumentar a religiosidade [e] 

encontrei na ABAN essa porta aberta que me deu essa possibilidade” (V15). O 

fortalecimento de sua religiosidade foi confirmado por outra entrevistada: “Eu me 

tornei mais religiosa quando entrei para a ABAN” (V12). 

 

Quanto ao local de residência, todos os voluntários egressos entrevistados são 

residentes na cidade de Juiz de Fora, sendo cinco moradores no bairro São 

Matheus, cinco no bairro Dom Bosco e os demais em bairros nas suas 

proximidades. Por fim, quanto à idade, o voluntário entrevistado mais velho tem, 

atualmente, 72 anos e o mais novo, 32. No próximo tópico analisa-se o processo de 

formação de lideranças ocorrido nas diversas fases de desenvolvimento da ABAN. 

 

4.2.1 Implementação: 1997 a 2007 

 

No decorrer do processo de formação de lideranças sociais, a ABAN passou por 

várias fases com mudanças importantes no desempenho de sua missão. A análise 

desse processo calcou-se três fases: a primeira refere-se à implementação, que vai 

de 1997 a 2007; a segunda foi de estruturação, de 2008 a 2014; e a terceira é de 

consolidação, 2015 a 2019. 

 

A primeira fase de implementação compreende o período de 1997 a 2007. Nessa 

época a ONG assumia a missão de “viver o evangelho e viver a ética cristã”. Nessa 
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primeira fase, percebe-se a grande influência das crenças e valores religiosos de 

seus fundadores. Foi nesse momento que os processos e projetos começaram a ser 

implementados, ainda incipiente e amadora. Nesse ambiente formaram-se as 

primeiras lideranças sociais da ABAN.  

 

A média da idade dos voluntários entrevistados quando ingressaram na ABAN nessa 

fase era de 40 anos, sendo o de maior idade com 49 anos e o mais novo com 23 

anos. Apenas um era “do lar”, sendo os demais empregados na ativa. Todos eram 

casados e apenas um não era católico. Sete deles já tinham formação superior e os 

outros três segundo grau. Quatro deles residiam no bairro Dom Bosco e outros três 

no bairro São Matheus. 

 

Não há, em relação à primeira fase, registros de arquivos contendo informações 

importantes que pudessem auxiliar na caracterização do processo de formação de 

lideranças. Foram as entrevistas com os voluntários egressos o meio principal para a 

coleta de dados. Dos 15 voluntários participantes da pesquisa, 10 ingressaram e 

foram formados nessa primeira fase, a de implementação.  

 

Inicialmente, o grupo tinha o apoio da capela do bairro Dom Bosco, onde iniciaram 

as ações sociais, considerado fundamental para o desempenho de sua missão. Os 

recursos para financiar os projetos nessa fase até 2002, de acordo com Renato 

Lopes, vinham das vendas de salgados, cartelas de bingos e roupas de doações nos 

bazares, que aconteciam em barracas montadas nos pátios das igrejas católicas nos 

finais das missas e louvores, nos bairros São Matheus e Dom Bosco. Além disso, 

contavam com doações de alimentos de pessoas que queriam ajudar 

assistencialmente a comunidade. Outra forma de angariar recursos era por meio da 

contribuição dos moradores do bairro São Matheus com a assinatura do Jornal dos 

Amigos. O Jornal dos Amigos tinha as funções de levar informações sobre os 

projetos em andamento, promover a evangelização com base em textos bíblicos e 

reflexões sobre a vida dos Santos líderes católicos, solicitar doações e convidar as 

pessoas para voluntariar na ABAN.  

 

A partir de 2002, os recursos passaram a vir não somente da população, mas de 

pequenos comércios e empresas que se tornaram parceiros da ABAN, ressalta 
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Renato: “Foi uma época de aprendizagem e construção de parcerias: padaria do 

bairro, loja de material de construção, pet shops”. O Jornal dos Amigos ganhou 

patrocinadores, ampliando a tiragem de novos exemplares e atingindo, assim, maior 

número de leitores. Ao final dessa fase a ABAN conquistou uma parceria importante 

para suas ações sociais, uma das maiores empresas de Juiz de Fora, a Malha 

Regional Sudeste (MRS) Logística. Essa parceria abriu as portas para novas 

parcerias com empresas de grande porte. 

 

Segundo Renato Lopes, idealizador, fundador e atual diretor presidente da ABAN, os 

primeiros líderes da ABAN eram cristãos que carregavam valores herdados de uma 

formação religiosa católica. Pelas entrevistas, constata-se que as pessoas que 

buscavam a ABAN nessa primeira fase eram pessoas adultas ligadas à Igreja 

católica, conforme relatos: 

 

[...] o perfil de quando eu entrei era de pessoas mais velhas, preocupadas em 
rezar, estar em ligação com a igreja (V14). 
 
[...] mais senhoras, idosas que vinham para fazer cursos bíblicos e dali 
desenvolvia o trabalho voluntario, cada um da sua forma (V12). 
 
Mais de idade. Não sei se pelos projetos que tinha que era: terço e curso 
bíblico (V9). 

 

O perfil voltado para a oração era forte, assim como o voltado para a caridade 

assistencial: “Atendemos o chamado ramo da caridade [...] a gente tinha um bazar 

que vendia roupa usada e uma mercearia que a gente distribuía cesta básica para 

as pessoas, vendia a roupa bem baratinha e alimento” (V14). 

 

A ABAN caracterizava-se pela religiosidade católica, o amor ao próximo, a amizade. 

Todos os entrevistados mencionaram essas características, ficando como as mais 

marcantes dessa fase: 

 

[...] o amor ao próximo tentava motivar as pessoas na vida religiosa: amor ao 
próximo e Deus. Não existe outra linha de ação na ABAN nesta fase (V11). 
 
[...] todo mundo era amigo, ABAN é isso pegar na mão e falar seja bem-vindo 
meu amigo. Fazer o bem e ser amigo de verdade são as maiores 
características da ABAN (V9). 
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Os valores religiosos católicos eram pautados nessas características. Um dos 

entrevistados cita uma passagem da oração de São Francisco, feita sempre antes 

das reuniões, como valor marcante: “valores resumiam-se na Oração de São 

Francisco, fazer instrumento da paz, fazer a caridade, o bem, onde houver discórdia 

levar o amor, são os pilares da ABAN” (V11). 

 

A partir dessas informações fica evidente que as funções sociais da ABAN nessa 

primeira fase estavam pautadas na caridade e no assistencialismo, a partir de uma 

conduta cristã católica: 

 

Funções sociais resumiam-se à questão da cesta básica, apesar de entender 
e ele explicar que tinha que ensinar a pescar, ao invés de dar o peixe a fome 
era imediata e também a questão bíblica, as pessoas tinham sede de 
espiritualidade (V12). 
 
[...] função da ABAN era ajudar na pobreza, caridade, no início começamos 
fazendo um assistencialismo, a evangelização através dos cursos bíblicos, 
terços, encontros, palestras e louvores (V4). 

 

Os quatro anos de atuação em causas sociais por intermédio do GEAN rendeu ao 

grupo, no meio religioso e social, o reconhecimento por suas ações e projetos, o que 

auxiliou na conquista de parcerias e suportes para o início da ONG. Advogados, 

contadores e despachantes, aderiram rapidamente à ideia e colaboraram muito para 

a criação jurídica da ABAN. 

 

4.2.1.1 As primeiras lideranças  

 

As entrevistas com os voluntários egressos retratam uma fase muito amadora 

quanto aos processos como recrutamento e seleção, treinamento e 

desenvolvimento, avaliação de resultados e motivação. Não existia estruturado 

nenhum desses processos mencionados. Ou seja, o processo de formação de 

lideranças baseava-se na intenção de fazer o bem, boa vontade e trabalho junto à 

comunidade, tudo isso guiado por ensinamentos cristãos católicos que se obtinham 

nos cursos bíblicos e nos retiros.  
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a) Recrutamento e seleção 

 

O recrutamento era muito incipiente, não havendo estudo de demandas específicas 

a serem supridas, e a intenção da ONG era ter pessoas interessadas no 

voluntariado para ajudar em suas ações sociais - divulgava-se a necessidade de 

pessoas para desempenhar trabalhos voluntários em seus projetos. O principal meio 

de divulgação era a Igreja católica, que anunciava em suas missas e nas atividades 

cotidianas (encontros, palestras/cursos sobre temas católicos, pastorais, grupos de 

jovens, comemorações festivas, entre outros): 

 

Inicialmente era nas missas, no término das missas a gente fazia os anúncios; 
nos cursos bíblicos; nos louvores; em outras reuniões que acontecia na Igreja 
São Mateus; na época da Semana Santa as procissões; toda oportunidade 
que a gente tinha de divulgar, a gente divulgava; o Jornal Amigos também 
ajudou muito (V4). 

 

É possível confirmar que era a Igreja a fonte de voluntários nas falas dos 

entrevistados: “eu não conhecia a ABAN e fazendo os cursos que o Renato dava na 

igreja São Mateus é que eu vim conhecer a ABAN: Mariologia15, Cartas de Paulo, 

dava muita palestra e fui conhecer a ABAN” (V5). 

 

Outras formas de divulgação muito forte eram o boca a boca16 e o Jornal Amigos, 

fundado em 1998 como fonte divulgadora dos trabalhos da ONG e que teve grande 

importância para atrair novos voluntários: 

 

A ABAN conseguia chegar até as pessoas no olho a olho, no convívio, você 
fazia o convite ia na porta da pessoa, você fazia visita nas casas, você sabia 
a história da pessoa, você sabia como ela estava vivendo, não sendo curioso 
e invadindo a privacidade da pessoa, esse era o grande trabalho, plantando a 
sementinha e fazendo multiplicar (V11). 

                                                           
15 Mariologia é o conjunto de estudos teológicos acerca de Maria, mãe de Jesus Cristo na Igreja 
Católica, que compreende uma vasta produção bibliográfica que visa a salientar a importância da 
figura feminina de Maria e a profunda e piedosa crença dos fiéis a ela, com o objetivo de enriquecer o 
âmbito teológico cristão. Acesso em: 1o/09/2020: https://pt.wikipedia.org/wiki/Mariologia#:~:text= 
Mariologia%20%C3%A9%20º%20conjunto%20de,enriquecer%20o%20%C3%A2mbito%20teol%C3%B3gico%20c
rist%C3%A3o. 
16 A divulgação boca a boca, também conhecida como marketing boca a boca, é uma espécie de 
divulgação feita por usuários dos produtos ou serviços e pode ser bastante proveitosa, pois segundo 
Schiffman e Kanuk (1995 como citado em Bentivegna, 2002), ocorre por meio de canais interpessoais 
e tem como principais vantagens: credibilidade da informação, importância da opinião e menor custo 
que propagandas tradicionais, através das mídias de massa. 
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Tinha o Jornal que era distribuído (V15). 
 

Na fase de implementação a seleção não era uma etapa estruturada. Apenas dois 

dos entrevistados disseram ter passado por uma entrevista, porém, durante a 

entrevista fica claro que o que aconteceu não se caracteriza como uma entrevista 

seletiva e sim um “bate papo” para convidar e entender como a pessoa poderia 

ajudar: 

 

O Renato me entrevistou, foi lá em casa, ele quis me conhecer, conversamos 
umas duas horas (V15). 
 
Eu passei por entrevista, éramos oito interessados em voluntariar, [...], após 
longa conversa com Renato e mais dois voluntários coordenadores de 
projetos, perguntaram qual área queríamos ir e eu escolhi uma (V5). 

 

Os demais entrevistados dessa fase confirmam não ter passado por processo 

seletivo. Essas afirmações são evidências de que realmente a seleção de 

voluntários para atuação nos projetos não acontecia: 

 

Não teve uma seleção. Renato falou assim: vou fazer um projeto, você vai 
participar, mas não tem como eu ficar por conta de tudo e ele deixou na 
minha mão (V9). 
 
Não, eu comecei a frequentar os cursos que ABAN oferecia, Renato dava 
muito curso bíblico, chega em um momento que você busca e adquire 
conhecimento e aí eu criei um grupo e liderei ele para passar aquilo que tinha 
aprendido e buscando em outras pessoas os conhecimento deles. Montei um 
grupo de partilha do conhecimento bíblico (V8). 

 

Os relatos dos voluntários não deixam dúvidas quanto à forma como eram feitas as 

seleções, sendo apenas uma rápida conversa e logo eram direcionados aos 

projetos: 

 

Não tive processo de seleção. Renato fez uma entrevista comigo nesse 
mesmo dia e já falou que me queria na Gestão de Pessoas (V12). 
 
[...] quem aceitava participar tinha um rodinha que explicava o que era a 
ABAN e a gente era convidado a atuar (V14). 

 

Alguns dos entrevistados que participavam dos projetos e cursos nem ao menos 

tinham despertado o interesse de ser voluntário e, quando percebiam, já eram 
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voluntários da associação: “não existia um processo de seleção, a coisa acontecia e 

quando você via já estava lá dentro” (V4). 

 

b) Treinamento e desenvolvimento 

 

Na primeira fase, as etapas de treinamento e desenvolvimento dos voluntários 

aconteciam simultaneamente com a atuação na comunidade a partir dos projetos. 

Essas etapas também não seguiam procedimento ou método específico, definido e 

sistematizado. O curso bíblico, projeto desenvolvido até 2005, aproximadamente, 

era o principal meio de treinamento e desenvolvimento: 

 

O curso bíblico surge por muitos motivos. Primeiro porque os fundadores já 
atuavam com a proposta em outros locais. Mas ele também era uma forma de 
atrair, treinar e mobilizar a pessoa para o tema social (Lopes, 2020a, 
entrevista). 
 
Curso bíblico – uma vez por semana; acontecia ou na igreja ou em salão no 
Dom Bosco, que cabia umas 50 pessoas e aconteciam os cursos bíblicos. 
Retiros anuais sempre foram momentos de capacitação (V2). 

 

O curso bíblico era o estudo da bíblia realizado nas casas das famílias dos 

participantes dos projetos. A fala de Renato na entrevista ressalta que o evangelho é 

um instrumento mobilizador, provocador e útil para formar e tirar as pessoas do 

comodismo para fazer o bem: 

 

Os cursos bíblicos não eram somente porque eu acreditava em Deus, mas 
porque eu sabia que era um instrumento que as pessoas recebem com 
facilidade e através dele eu poderia tirar a pessoa desse comodismo [...] 
então eu utilizei e ainda utilizo hoje o discurso bíblico [...] o evangelho, como 
instrumento de mobilização, como instrumento de provocação, instrumento 
para reunir as pessoas para melhorar o mundo a seu redor (Lopes, 2020b, 
entrevista). 

 

Esse projeto, de acordo com as concepções, valores e entendimento dos voluntários 

egressos entrevistados, era a principal forma para treinar e desenvolver as novas 

lideranças sociais nessa fase, conforme relatos quando perguntados sobre terem 

realizado algum treinamento para iniciar as atividades como voluntários: 
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[...] meu treinamento foi meu desenvolvimento como participante: projeto de 
dependentes, curso bíblico (V9). 
 
Não tive treinamento. Eu acredito que seja pelo curso bíblico, ele trabalhava 
as pessoas no curso bíblico (V12). 

 

O treinamento e o desenvolvimento, a formação e capacitação dos membros da 

ONG tinham bases religiosas, católicas e não bases de formação técnica para 

desempenhar as ações sociais: 

 

Era mesmo nos cursos bíblicos, terços, nos louvores, palestras e tinha grupos 
que foram criados que a gente ia também capacitando essas pessoas (V4).  
 
Era mais momentos religiosos, palestras bíblicas, mais retiro espiritual, não 
tinha essa capacitação assim não (V13). 

 

Os voluntários entrevistados declararam que uma das formas de se capacitarem era 

pelas atividades nos projetos. Para alguns voluntários a ABAN estava em processo 

de implementação, construção, ela também estava se descobrindo e se capacitando 

como organização: 

 

O treinamento foi mais a execução mesmo [...] a ABAN também estava se 
capacitando, ela não tinha resposta pra tudo, às vezes ela não tinha uma 
formação, também era tudo novo, o próprio envolvimento era autodidata, já ia 
aprendendo, no início bastava boa intenção (V15). 

 

De acordo com os egressos entrevistados, os temas abordados para a formação dos 

voluntários nos cursos bíblicos, nas palestras, nas reuniões eram coerentes com a 

missão da ABAN em sua primeira fase: 

 

Eram coerentes: porque a gente fala que é católico, mas muita gente nem 
conhece, nem vai à missa e o padre faz o sermão e vai pra casa e pronto, 
acabou, acha que é o suficiente e com a ABAN entendemos que não é só 
orar, você também tem que agir, se fortalece na ação a partir dos 
conhecimentos desses temas (V4). 
 
Temas abordados eram coerentes. Na época, temas mais bíblicos. Tinha 
muita coerência [...] ABAN se preocupava muito, casava o que eles levavam 
para capacitar e desenvolver, no início dava à pessoa a coerência do que 
estavam ali para fazer (V11). 
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Um dos voluntários chega a citar os temas abordados para formar e desenvolver as 

primeiras lideranças: 

 

Primeiro começamos com os temas da Igreja, ou seja, o conhecimento da 
nossa religião, temas: Maria, os Apóstolos, os evangelistas Mateus, Marcos, 
como ler a bíblia, era os temas, depois caridade, nossa religião, sobre o papa. 
Coisa que nunca demos valores e começamos a valorizar (V4). 

 

Nessa fase fica evidente que a base para o treinamento e desenvolvimento era o 

cristianismo católico. Renato confirma: “[...] a base era a religião, apesar de que a 

religião era um instrumento para amadurecer a pessoa e trabalhar um monte de 

outras questões” (Lopes, 2020a, entrevista). 

 

c) Avaliação de resultados 

 

Em relação à avaliação de resultados de desempenho dos voluntários, os egressos 

entrevistados, em sua maioria, mostraram não existir algum tipo de avaliação 

formalizada nessa fase: “Não tinha critério de avaliação” (V12). Quatro dos 10 

respondentes salientaram que existiam avaliações, mesmo que bem informais: 

“avaliação tinha, mas era informal” (V15). Avaliações informais por conversas de 

orientações e pelo controle de presença. E destacaram: “controle de presença, uma 

avaliação pela presença” (V14). Na verdade: “era avaliado na conversa, ia 

aprendendo com as pessoas mais experientes, acostumado com o trabalho” (V11). 

Outro entrevistado comenta que a comunidade era uma avaliadora informal, com 

base na confiança: “Não pela ABAN, mas pelas pessoas que eram atingidas sim, 

elas viam na gente uma válvula de escape, quem elas podiam contar, que estava ali 

para atendê-las” (V4). 

 

Quando indagados sobre a importância da avaliação para eles e para organização, 

na formação das lideranças dessa primeira fase, apenas um entrevistado manifestou 

concepção distinta dos demais, dizendo que a avaliação não era importante. Ele não 

concorda em avaliar quem se dispõe a ajudar:  
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[...] fazer um método de avaliação [...] não acho necessário, todo trabalho 
voluntário é importante, até o malfeito para a pessoa perceber que tem que 
fazer melhor. Se compromete em dar x horas na instituição, essa tem que ser 
cumprida, avaliar muito bem-feito ou malfeito não vejo necessidade e nem 
como avaliar o desempenho de quem se dispõe a ajudar alguém (V14). 

 

Os demais entrevistados compreendem a importância da avaliação, deixando nítido 

que faltou essa postura na formação dos líderes daquela fase: “eu acho importante, 

porque você leva a pessoa para a responsabilidade” (V11). Outros depoimentos 

corroboram essa importância:  

 

Importante avaliar o voluntário, até porque você entra para uma instituição, se 
não tiver feedback você acha que está fazendo tudo certo (V2).  
 
É necessário o acompanhamento de etapa em etapa, se o dominó não atingir 
o próximo já compromete todo projeto (V15).  

 

Mesmo entendendo a importância da avaliação, cabe a opinião do entrevistado V9, 

que entende que ela pode afastar as pessoas que estão fazendo o trabalho social: 

 

A gente tem que ter cuidado com essas questões para não se tornar uma 
empresa; claro que tem que ter suas normas, mas alguns critérios podem 
assustar os voluntários, quando fala de social joga lá uma planilha que você 
tem que fazer isso, isso aqui, isso assusta quem está querendo fazer um 
trabalho voluntário (V9). 

 

Para Drucker (2002), as instituições sem fins lucrativos tendem, no geral, a não dar 

prioridade ao desempenho e aos resultados. Não basta somente atender a uma 

necessidade, tem que criar desejo, mesmo que ela não seja paga pelos seus 

resultados, não se vive somente de boas intenções e boas políticas. 

 

d) Motivação 

 

Nas respostas dos entrevistados, quando questionados sobre o que os motivou a 

entrar para a ABAN, percebe-se a busca pela espiritualidade: 

 

Espiritualidade que não encontrava nas Igrejas. A ABAN tinha uma 
espiritualidade direcionada que veio preencher o que as pessoas tinha de 
carência (V15). 
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Muita espiritualidade, muita gente entrava por isso e quem tinha alguma 
formação entrava pra ABAN que além da espiritualidade ainda podia engajar 
em algum projeto que ela também pudesse trabalhar (V5). 

 

Outro motivo importante destacado era a vontade de fazer o bem: 

 

Motivava as pessoas era a vontade de ajudar, de uma religião mais viva (V8).  
 
O que me motivou foi o fazer o bem, tanto que minha frase para o Renato foi 
gostaria de ajudar, nem que seja para descascar batata [...] tinha esse desejo 
de ver o mundo melhor (V12). 

 

Por fim, é notória nos relatos dos entrevistados a amizade vivida, praticada e 

ensinada pela ONG como motivadora das primeiras lideranças formadas nessa fase:  

“Amizade de verdade, o que é ter uma vida de verdade” (V9). Sobre o que os motiva 

a permanecer no trabalho voluntário e como líderes sociais, os entrevistados 

ressaltam a experiência de fazer o bem, que alimenta a motivação para permanecer, 

fazendo com que eles se sintam membros de um grupo no qual são valorizadas:  

 

O que me motiva é fazer o bem (V13).  
 
[...] amar e fazer o bem, ninguém sabe o dia de amanhã, se for partir deixa 
uma boa história [...] vale a pena fazer o bem (V9). 

 

Percebe-se também que o aprendizado adquirido com a experiência e o contato com 

a comunidade se torna um motivador para a permanência dos voluntários:  

 

Sempre o aprendizado, aprendemos muito todos os dias e o dia a dia ali você 
aprende, graças a Deus por isso. Aprendizado e espiritualidade (V2).   
 
Deus que coloca a gente nos contatos, só de ver a pessoa feliz é uma grande 
coisa (V5). 

 

A primeira fase foi marcada pela implementação e construção das primeiras 

lideranças, que se deu em meio à transição do GEAN para a ABAN. O que se 

percebe é que a transição foi apenas para estruturar juridicamente o grupo, 

ampliando o escopo dos trabalhos sociais desenvolvidos, visando novas parcerias e 

um desligamento da Igreja no que diz respeito a ser apenas um grupo de 

evangelização católico. Toda herança cristão-católica, porém, foi passada às novas 
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lideranças que foram se formando: “[...] ABAN deixava de ser um grupo religioso até 

para que eu tivesse liberdade de fazer o social, que era o que eu queria, então aqui 

eu tive que fazer esse movimento [...]” (Lopes, 2020b, entrevista). 

 

O rompimento com a instituição Igreja é consequência da busca por ações sociais 

maiores, que objetivavam mais atuação na sociedade para enfrentar os problemas 

sociais e a pobreza:  

 

Teve também uma coisa que não podemos negar é que a Igreja também 
fechou um pouco as portas, não estava querendo fazer o tipo de ação que a 
ABAN propunha, ação de maior enfrentamento da pobreza, ABAN queria ir 
além e a igreja não queria ir além (V14). 

 

A partir de 2007 iniciou-se uma estruturação do departamento de Gestão de 

Pessoas e, com isso, as etapas e processos para desenvolvimento e formação de 

pessoas para exercer a liderança social começaram a tomar forma e característica 

mais definidas e constantes, mas ainda muito incipientes. É o início de uma 

transformação que levará à próxima fase de formação de lideranças sociais, 

iniciando em 2008 a segunda fase, tratada nesta pesquisa como fase de 

estruturação. 

 

4.2.2 Estruturação: 2008 a 2014 

 

A segunda fase de estruturação compreendeu o período de 2008 a 2014. Nessa 

época a ONG já assumia uma nova missão, a de “enfrentar a pobreza”, deixando de 

ser uma organização jovem e passando a ser considerada como uma organização 

de meia-idade, devido às suas transformações ao longo do tempo e ao surgimento 

de subculturas e de novos líderes e profissionais. Todo esse processo influencia na 

formação das novas lideranças e provoca mudanças comportamentais e de atitudes 

nas antigas lideranças. 

 

Para discorrer sobre a segunda fase da ABAN, contamos com os dados das 

entrevistas de três dos voluntários egressos. É importante ressaltar, ainda, que há 

poucas informações em registros de arquivos e documentos da associação que 
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possam auxiliar na descrição do processo pesquisado. Será feita com base nos 

dados obtidos pelas entrevistas.  

 

A média da idade dos voluntários entrevistados dessa fase, quando ingressaram na 

ABAN, era de 36 anos, sendo que a maior idade era de 58 anos. O mais novo tinha 

23 e o outro entrevistado, 29 anos. Um dos entrevistados já era aposentado, um era 

estudante de curso superior e o outro trabalhava em empresa privada. Um casado, 

um em união estável e um solteiro. Dois seguiam a denominação espírita e um era 

católico. Dois deles tinham escolaridade de segundo grau. Apenas um residia no 

bairro São Matheus e os demais em bairros não atendidos pelos projetos da ABAN. 

 

4.2.2.1 Novas características 

 

Nas entrevistas com voluntários egressos identificou-se nessa fase que o perfil das 

pessoas que buscavam a ABAN passou a ser mais variado quanto à formação, à 

idade e à denominação religiosa, identificada pelos próprios respondentes, deixando 

de ser apenas católicos. Contudo, ainda se percebe uma ligação forte com a religião 

católica. A ruptura em relação à instituição Igreja católica não deixa dúvidas, 

passando a ser apenas uma parceira, mas com grande relevância. O perfil havia 

mudado:  

 

Eram perfil de pessoas variados, bem mesclado mesmo em relação a idade, 
classe social (V6).  
 
O grupo era mais equilibrado, tinha participantes de meia-idade e tinha jovens 
(V3). 

 

A saída da sede da ABAN do bairro para o centro da cidade de Juiz de Fora 

ocasionou mudanças no perfil e no número de interessados pelo voluntariado: “[...] 

muitos voluntários novos com a nova gestão na Santa Rita. Começaram a aparecer 

jovens universitários diferentes do público anterior de idosos” (G1). 

 

O líder fundador continua sendo uma forte referência, com suas características e 

valores: “Ou eram pessoas que amam muito, o Renato, [...] ou o Dom Bosco” (V6). O 

fundador era o principal líder: “Renato, liderança muito forte” (V1). 
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Quanto às funções sociais, observa-se que a ABAN começa a chamar atenção não 

somente por projetos voltados para a religiosidade e para ajudar as pessoas menos 

favorecidas, que ainda permanecem fortes, mas também para projetos em favor do 

meio ambiente e do cuidado aos animais: “trabalhar adoção de animais [...] antes 

era mais religioso e foi perdendo isso (católico), execução de projetos socais” (V1). A 

ABAN caracterizou-se nessa fase pelo afastamento do catolicismo como religião 

oficial da ONG, apesar de ele ser muito marcante e ainda fazer parte das práticas e 

projetos existentes: “ABAN, apesar de negar isso, mas tinha um perfil de pessoas 

com viés muito religioso” (V1). Permanecer uma aproximação com a espiritualidade 

sem denominação definida, porém ainda cristã. A espiritualidade, o amor ao próximo 

e a amizade continuam fortes como característica e valores da instituição nessa 

fase.  

 

Todas as ponderações a seguir foram feitas quando indagados sobre valores e 

características da ABAN: “Amizade; espiritualidade” (V1). “Amizade, espiritualidade e 

respeito” (V6). 

 

Surgiram novas características: mais profissionalismo, organização e credibilidade. 

Essas novas características citadas pelos entrevistados remetem a uma postura não 

só de ações amadoras, mas uma busca pela profissionalização e estruturação de 

processos e da gestão da ONG para realizar suas funções e cumprir sua missão: 

“credibilidade, organização, amizade, profissionalismo, amor com os menos 

necessitados, dedicação” (V3). Há uma desvinculação do papel assistencialista, uma 

característica de sua fase de estruturação, denotando mais amadurecimento quanto 

às ações sociais e às soluções dadas às necessidades da comunidade: “Sair do 

assistencialismo; fica mais criativo na elaboração de soluções” (V1). 

 

Nessa fase, os recursos para financiar as ações sociais, de acordo com Renato 

Lopes, passaram a vir não somente da população e de pequenos comércios, mas de 

grandes empresas e de projetos inscritos e aprovados pelo Governo de Minas 

Gerais, por meio de editais publicados. Algumas parcerias foram citadas por Renato 

Lopes: “Arcelor Mittal, Shopping Alameda, CDL, Convencions e Visitor Bureau, 

Prefeitura de Juiz de Fora”. Em meio a tantas parcerias, a ABAN não se descuidou 
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da captação de recursos por intermédio de doações, do Jornal dos Amigos e dos 

pequenos eventos, conforme acontecia na fase anterior. A grande mudança nesse 

aspecto foi a formação de uma equipe de comunicação para dar cuidar do jornal, 

ficando, assim, mais profissional e mais atrativo.  

 

A estruturação da gestão de pessoas, que se inicia nessa fase, fez da ABAN uma 

organização com ações voluntárias mais profissionais, o que vai se refletir no 

processo de formação das novas lideranças: “ao longo dos anos, com o 

fortalecimento do grupo da GP17 e com as mudanças da ABAN, fomos ficando mais 

profissionais, implantando ações semelhantes à administração de empresas” (G1). 

 

De acordo com Renato, as fichas de cadastro dos membros foram refeitas e 

atualizadas em 2008 e a ABAN já contava com mais de 100 voluntários, sendo os 

mesmos tratados, nessa fase, como empreendedores sociais18. Passaram a 

remunerar algumas pessoas para que se dedicassem mais aos trabalhos da ONG:  

 

[...] a gente nem chamava o voluntário de voluntário, a gente o chamava de 
empreendedor social, a gente queria dar uma “cara” mais profissional. Na 
verdade falávamos muito em profissionalização do bem, em viver um bem 
mais profissionalizado (Lopes, 2020a, entrevista).  

 

Nesse período, “[...] chegamos a ter umas 20 pessoas recebendo pelo seu trabalho” 

(Lopes, 2020a, entrevista)19. 

 

4.2.2.2 Novas lideranças 

 

As entrevistas com os voluntários egressos retratam uma fase em construção 

estrutural quanto aos processos de recrutamento e seleção, treinamento e 

desenvolvimento, avaliação de resultados e motivação. O processo de formação de 

                                                           
17 Gestão de Pessoas. 
18 Sarkar (2010 como citado em Casaqui, 2014) define o empreendedorismo social a partir da 
perspectiva de Peter Drucker, para o qual o empreendedorismo não pode ser compreendido somente 
como um fenômeno empresarial, pois também abrange iniciativas de organizações sem fins lucrativos 
- para as quais utiliza a denominação de empreendimentos sociais. Segundo Sarkar (2010, p. 39, 
como citado em Casaqui, 2014, p. 69), "os empreendedores sociais são indivíduos que têm soluções 
de inovação para problemas sociais. São ambiciosos e persistentes, enfrentam os maiores problemas 
sociais e oferecem alterações emlarga escala". 
19 Entende-se “recebendo” como os voluntários que foram contratados e passaram a ter retorno 
financeiro pelo seu trabalho na associação.  
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lideranças que se deu na primeira fase, basicamente pela intenção de fazer o bem, 

boa vontade e trabalhos na comunidade, guiados apenas por ensinamentos cristãos 

católicos que se obtinham nos cursos bíblicos e nos retiros, passou a ter um viés 

mais profissional nessa segunda fase. Nela se buscaram capacitar as novas 

lideranças incluindo novos conceitos, juntamente com novos voluntários de perfis 

mais diversos. 

 

a) Recrutamento e seleção 

 

O recrutamento continua muito incipiente, não havendo um estudo de demandas 

específicas a serem supridas, e a intenção da ONG ainda está focada em ter 

pessoas interessadas no voluntariado para ajudar em suas ações sociais. Divulgava-

se a necessidade de pessoas para desempenhar trabalhos voluntários em seus 

projetos. Houve uma pequena evolução nessa fase quanto aos meios de divulgação, 

porém os ambientes religiosos continuaram compondo os meios de divulgação. Um 

dos depoimentos sobre os meios de divulgação e recrutamento de voluntários foram 

exatamente os grupos de Igreja, simples e diretamente assim: “Grupo da Igreja” (V1). 

Houve a divulgação - boca a boca e pelo Jornal Amigos -, atraindo novos 

voluntários:  

 

Jornal, palestra (não tinha instagram) (V3).  
 
O boca a boca, alguém conhecia um participante mais antigo (indicação) (V6). 

 

Os valores e características como a amizade e a espiritualidade também eram 

fundamentais para atrair pessoas interessadas em fazer o bem: “Amizade e 

espiritualidade, o jeito de ser tratado atraia muito” (V6). Um novo meio de divulgação 

que começou a surgir nessa fase foi o site da organização, que estava sendo 

estruturado e alimentado com informações sobre as ações da ABAN: “[...] eu entrei 

na internet, dei uma olhada, mandei um e-mail demonstrando meu interesse” (V1). 

 

Na segunda fase, o processo de seleção passou por mudanças importantes com a 

formação de um departamento responsável pela gestão de pessoas, funções que na 

fase anterior eram desenvolvidas por Renato, fundador da ABAN. Conforme dois 

dos respondentes, a entrevista passou a fazer parte dessa etapa de seleção:  
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Fiz uma entrevista e me direcionou para ficar na gestão de pessoas; assinei 
um termo de adesão (V1).  
 
[...] passei por entrevista, era na rua Santa Rita (V3). 

 

Com um departamento de gestão de pessoas composto de voluntários dedicados a 

funções específicas da área, a ABAN conseguia identificar e definir as demandas de 

perfis da organização. A entrevista não servia para aceitar ou negar alguém, apenas 

para direcionar e entender o perfil da pessoa:  

 

A ABAN começa a se preocupar em aproveitar melhor os dons das pessoas [...] 

chegavam pessoas com formação [...] (Lopes, 2020a, entrevista):  

 

[...] a preocupação era perceber se o perfil se encaixava nos projetos da ABAN além 

da espiritualidade [...] (Lopes, 2020a, entrevista). 

 

Esse processo faz com que as entrevistas passem de conversas informais para 

conversas direcionadas aos interesses das pessoas. Torna-se importante saber o 

que elas gostariam de fazer e quanto tempo elas teriam para se dedicarem ao 

voluntariado, adequando essas informações aos interesses da organização:  

 

As perguntas eram mais abertas para saber o que a pessoa gostaria de fazer, 
quantas horas iam doar, porque queriam, o que pensava sobre o fazer o bem 
e trabalhar em causas sociais – poderiam até sair projetos dependendo das 
entrevistas (G1).  

 

Em outras ocasiões: “[...] às vezes a pessoa tem perfil, mas não tinha tempo” 

(G1). 

 

A associação percebe e começa a valorizar as entrevistas, pois muitas vezes as 

pessoas querem fazer o bem, ajudar, mas não sabem como e o que têm a oferecer 

para a comunidade. É nas entrevistas que essas percepções e orientações podem 

ser dadas, o que contribui para a permanência e, consequentemente, formação de 

novas lideranças sociais:  
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[...] é muito comum para o voluntário chegar lá e dizer: estou aqui para ajudar. 
Ou seja, nem ele sabe o que ele quer, nem ele sabe o que ele consegue 
colocar à disposição no voluntariado [...] é na entrevista que identifica [...] a 
entrevista chega a durar mais de uma hora (Lopes, 2020a, entrevista). 

 

b) Treinamento e desenvolvimento 

 

Na segunda fase, as etapas de treinamento e desenvolvimento se desvincularam e 

começaram a ser estruturadas, passando a ter treinamento ao entrar na ABAN para 

iniciar as atividades. A fala de dois dos entrevistados confirma a existência do 

treinamento:  

 

Oito encontros aconteciam quarta-feira, no tempo de 2 horas, temas muito 
abertos [era um texto do Renato que falava de voluntariado, pobreza] quem 
dava era o Renato (V1). 
 
Eu participei de algumas palestras na rua Santa Rita; pra mim foi um 
treinamento (V3). 

 

Começaram, nessa fase de estruturação, a ficar nítidos os momentos utilizados para 

a capacitação e formação das novas lideranças:  

 

[...] na época tinha retiros, [...] ao longo do tempo teve as formações de 
fevereiro20: temas antes eram mais fechados [relação de ajuda, solidariedade, 
pobreza], espiritualidade - tema sempre discutido (V1).  
 
Desenvolvia e capacitava pelas palestras, retiros, que ajudavam a capacitar e 
desenvolver os voluntários. No meio do ano tinha retiro (V3). 

 

De acordo com os egressos entrevistados, os temas abordados para formação e 

desenvolvimento eram coerentes com a missão da ABAN: “essas formações sempre 

foram coerentes e cada dia mais têm ampliado novos temas para deixar ainda mais 

coerente” (V6).  

 

Nos retiros, a formação de fevereiro, os “temas eram coerentes com o que a ABAN 

pregava [missão e valores]. Tudo era pensado para o voluntário fazer sua missão, 
                                                           
20 Formação de Fevereiro é um retiro que acontece no mês de fevereiro com a intenção de formar e 
capacitar os voluntários. Esse retiro acontecia durante quatro semanas, sendo uma semana em cada 
filial, e durante esse período não se tinha outra atividade para que os voluntários possam ter mais 
tempo para participar. Os voluntários que exerciam suas funções em uma filial podiam participar do 
retiro em outra filial de seu interesse (G1). 
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sempre foi coerente, formação muito útil, tinha muito haver com o desenvolvimento” 

(V1). 

  

A profissionalização foi uma aposta, como informou Renato, dele e de outras 

lideranças, para melhorar a atuação da ABAN no meio social e para formar novas 

lideranças mais preparadas para lidar com as questões e necessidades da 

comunidade. A intenção era quebrar o paradigma de que o bem só se faz com amor 

e boas intenções: “Não é só com amor que se faz o bem [...] Faz-se com suas 

competências. As pessoas pensam que o bem só é feito com amor, então elas não 

precisam se preparar, estudar, se capacitar, se profissionalizar” (Lopes, 2020a, 

entrevista).  

 

Outra mudança observada nessa etapa, quando comparada com a fase anterior, 

está no amadurecimento dos líderes responsáveis pela formação das lideranças 

que, tendo uma visão mais profissional do voluntariado, buscaram temas sociais 

relevantes para apresentar e discutir nas reuniões e nos retiros.  Além disso, com 

treinamento, os voluntários assumiam suas funções com mais entendimento dos 

valores, da missão e das demandas dos projetos e da comunidade. 

 

c) Avaliação de resultados 

 

Os egressos respondentes reconhecem não existir algum tipo de avaliação 

formalizada de resultados de desempenho dos voluntários, assim como na fase 

anterior:  

 

Não tinha nada padronizado, mas eu via que você se dedicando você 
mostrando seus valores você era reconhecido e, consequentemente, 
convidado a melhorar a atuar mais, aumentar seu nível de responsabilidade, 
existia essa avaliação, mas sem critérios (V6). 

 

Quando indagados sobre a importância da avaliação para eles, para a organização 

e, consequentemente, para o processo de formação das novas lideranças, dois 

identificaram ser importante e que se trata de um meio de a pessoa cumprir com o 

que se propôs:  
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Avaliar o voluntário é importante (V6).  
 
Eu acho que é importante, se não fizer isso muitas pessoas não vão cumprir, 
já não cumprem, acredito que é um meio da pessoa apresentar o trabalho 
dela, não deixar ao Deus dará (V3). 

 

Em contrapartida, essa geração de líderes também é composta de voluntários que 

não concordam e não acham importante avaliar, alegando ser ruim e que não existe 

um modelo bom para avaliação em ONGs: “tudo é ruim, avaliar é muito ruim. Não 

acho que tem modelo bacana” (V1). 

 

d) Motivação 

 

Os entrevistados, quando questionados sobre o que os motivou a entrar para ABAN, 

demonstraram a vontade de fazer o bem, de ajudar o próximo e a busca por 

espiritualidade. O sentimento de ser útil para a sociedade continua sendo um 

motivador das pessoas: “Eu queria fazer um trabalho social, sentia falta disso, fazer 

o bem, sentir útil para com a sociedade, sentia um vazio. Eu via isso na ABAN, 

muito” (V1).  

 

Aprender fazendo:  

 

As estratégias do Renato de me trazer para as reuniões, me colocando 
algumas responsabilidades; eu fui ganhando amor pela equipe, conhecendo a 
pobreza, tendo um contato maravilhoso com a espiritualidade [...]. Na ABAN 
eu aprendi nível de amizade alto (V6). 

 

Sobre o que os motiva a permanecer no trabalho voluntário, os entrevistados deixam 

claro que a experiência de fazer o bem alimenta a motivação para permanecerem, 

sentirem-se membros de um grupo no qual são valorizadas e a possibilidade de 

devolver para outras pessoas os aprendizados que tiveram:  

 

O que me motiva é o que construí até hoje de responsabilidade social, não 
mais as formações, o Renato, a gestão [...] É a responsabilidade que adquiri e 
quero poder passar isso para as pessoas, eu me sinto responsável para me 
engajar em processo que eu acredito ser importante, para o crescimento 
também dos outros. O que eu quero é trabalhar pelo projeto em si. Já tenho 
preparação para coordenar projetos (V1).  
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A ABAN foi uma boa oportunidade de eu colocar em prática o conhecimento, 
suor, minha fé, amizade, amor, por fazer alguma mudança, proporcionar um 
mundo melhor (V6).  

 

A segunda fase foi marcada pela busca da profissionalização do fazer bem. 

Contudo, a espiritualidade prevaleceu como um dos principais valores da 

associação. A motivação das novas lideranças de permanecer é a oportunidade de 

transferir o conhecimento adquirido sobre o social, o que denota a maturidade das 

lideranças e impacta nas formações dos novos líderes. O que não se observou em 

nenhuma das duas fases, implementação e estruturação, foram processos e formas 

de avaliações de resultados dos voluntários e da própria organização. 

 

Em meados de 2014, a ABAN já havia conquistado maturidade, principalmente no 

tocante à profissionalização das suas ações sociais, fato que se deve à estruturação 

de processos que influenciaram na formação de suas novas lideranças. No ano 

seguinte, a ONG entrou em uma nova fase do seu processo de formação de 

lideranças sociais, a terceira fase de consolidação.  

 

4.2.3 Consolidação: 2015 a 2019 

 

A fase da consolidação compreende o período de 2015 a 2019. Nessa fase, a ABAN 

não será considerada como uma organização madura. A premissa geral que 

embasa os modelos de estágios de maturidade aplicados às organizações é a de 

que os processos de trabalho podem ser estruturados pelas empresas a partir de 

estágios ou níveis de evolução, sendo claramente definidos, gerenciados e 

controlados como tempo (Silveira, 2009). Entende-se, pela pesquisa realizada, que 

isso não ocorreu na ABAN até o ano de 2019, ou seja, ela se encontra em processo 

de crescimento e amadurecimento. 

 

Nessa fase, ela passou por duas definições de sua missão: “enfrentar a pobreza” e 

“viver e enfrentar a pobreza”, sendo que esta passou a vigorar a partir de 2019. Na 

segunda fase de estruturação, a ABAN buscou a sistematização de processos e 

profissionalização da gestão de pessoas; na terceira fase, a associação continua 

buscando a profissionalização do voluntariado, para que o seu processo de 
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formação de lideranças sociais ficasse mais perene e sustentável. É a fase da 

consolidação das mudanças estruturadas na fase anterior.  

 

A fonte de recursos para financiamento dos projetos desenvolvidos pela associação 

se consolida cada vez mais com grandes parceiros privados e públicos. Contudo, a 

experiência adquirida na fase anterior na formalização e conquista de parcerias foi 

crucial para a captação de novas, com propostas mais direcionadas e rentáveis, 

econômica e socialmente. Renato Lopes realça que um dos maiores aprendizados 

foi entender que as parcerias mais sustentáveis, ou seja, as que mais duram, são as 

que acontecem em ações conjuntas com os parceiros, pois eles se sentem mais 

envolvidos nas questões às quais se propuseram. Uma das grandes conquistas de 

parcerias nessa fase foi o Hospital Monte Sinais, localizado na cidade de Juiz de 

Fora. 

 

Na terceira fase, a ABAN contou com os dados das entrevistas de dois dos 

voluntários egressos para a construção dos resultados do estudo. Importante 

consignar que, referente a esse período, foram identificadas informações em 

registros de arquivos e documentos da associação que auxiliaram na definição e 

descrição do processo pesquisado. Nossa caracterização contou com outras fontes 

de dados além das entrevistas. O regulamento da organização foi um dos principais 

documentos utilizados para fins desta subseção. 

 

A criação de categorias de voluntários foi o marco dessa fase e para o processo de 

formação de lideranças da ABAN. Essa criação de categorias permitiu a 

reestruturação das formações de líderes com mais foco no perfil e interesse dos 

voluntários, preparando-os para uma liderança social mais integrada à missão da 

associação. O conceito central desse novo processo de formação é o do “bem-

viver”, conceitualmente amparado pela obra de Alberto Acosta (2016), 

fundamentado nas quatro raízes da associação: espiritualidade, pobreza, meio 

ambiente e cultura de paz (ABAN, 2017). O item 46 do Regulamento (ABAN, 2017) 

rege que a proposta do “bem-viver” deve permear todas as ações, treinamentos, 

espaços e projetos da associação. Buscar o “bem-viver” é o objetivo central da 

ABAN, que acredita que ele é a forma de enfrentar todos os desafios que mobilizam 

seus projetos. De acordo com Acosta (2016):  
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O bem-viver se afirma no equilíbrio, na harmonia e na convivência entre os 
seres. Na harmonia entre o indivíduo com ele mesmo, entre o indivíduo e a 
sociedade, e entre a sociedade e o planeta com todos os seus seres, por 
mais insignificantes ou repugnantes que nos possam aparentar. Somente a 
partir destas três harmonias é que conseguiremos estabelecer uma profunda 
conexão e interdependência com a natureza de que somos parte (Acosta, 
2016, p. 15). 

 

A proposta de criação das categorias contempla quatro tipos de voluntariado: 

voluntário pontual, participante, associado e amigo do noivo. No período de 2015 a 

2019 foram concretizadas duas modalidades de voluntariado, o voluntário pontual e 

o participante. As demais ainda estão sendo implantadas e, por isso, não serão 

abordadas neste estudo. A previsão era de que em 2019 todas as categorias 

estivem concretizadas, porém não foi o que aconteceu. O item 60 do Regulamento 

(ABAN, 2017, p. 9) confirma:  

 

Só existem duas opções de vínculo inicialmente possíveis para uma pessoa 
que busque ser voluntaria na ABAN. Perfil de ações curtas, não contínuas, 
sem grande compromisso de participação nos processos: voluntariado 
pontual. Perfil de ações contínuas, independente do nível de dedicação, com 
a participação na reunião periódica do projeto: voluntariado participante. 
 

De acordo com os itens 50 e 51, respectivamente, do Regulamento (ABAN, 2017, p. 

8), tem-se a seguinte redação:  

 

Sabemos que são inúmeros os motivos que podem mobilizar uma pessoa ao 
trabalho voluntário. Além disso, as pessoas que buscam a associação 
possuem uma gama bem variada de perfis de dedicação e desejos. Buscando 
acolher diferentes perfis a Associação dos Amigos possui quatro categorias 
de voluntariado. Eles possuem potencialidade e condicionalidades diferentes 
buscando acolher e estimular diferentes pessoas ao voluntariado na 
associação. A criação de categorias diferentes de voluntariado aponta o 
desejo da ABAN de melhor acolher, motivar e colher o potencial de 
investimento de cada pessoa que deseje apoiar a missão. Aponta também a 
premissa de que é possível estimular alguns voluntários a evoluírem na sua 
dedicação expandindo limites e migrando de categorias.  
 

A ABAN deixa claro que lançar esse processo significa assumir um compromisso 

com o desenvolvimento das pessoas que buscam a associação (ABAN, 2017): “essa 

foi mais uma inovação na organização e, podemos dizer, nas ONGs de Juiz de Fora 
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e região, pois nenhuma ONG adota um processo de categorias de voluntariados 

com treinamentos progressivos” (Lopes, 2020a, entrevista). 

 

A Tabela 10 mostra a definição de duas categorias de voluntariado consolidadas 

nessa fase e seus objetivos. 

 

Tabela 10 

Categorias voluntariados da fase de consolidação 

Categorias de 
Voluntariado 

Definição e objetivos 

Voluntário 
Pontual 

Forma mais simples de participação na instituição. Pessoa que apoia a 
instituição de forma bem pontual. Simpático às ações e propostas da 
associação, mas que não possui desejo ou condições para um compromisso 
mais periódico. Pode ser alguém que contribua com palestras, apoio em um 
evento, atendimento de uma demanda de saúde, prestação de um serviço. 

A criação desta categoria tem o objetivo de dar nome a esta relação, 
reconhecê-la e isso demonstra respeito e valorização pelas pessoas que, 
apesar de não estarem presentes no dia a dia, cumprem um importante papel 
no desenvolvimento da missão da ABAN.  

Esta categoria permite acolher a muitas pessoas que assessoraram projetos, 
eventos e serviços da ABAN. Permite também oficializar o vínculo com 
voluntários afastados dos projetos, mas que permanecem apoiando a 
associação pontualmente. 

O voluntariado pontual possui a prerrogativa de não depender de vaga formal 
aberta. Cabe ao coordenador do projeto avaliar se deseja ou não ter o suporte 
pontual de uma pessoa. 

Voluntário 
Participante 

O Voluntário participante é a forma mais simples de relação com a ABAN para 
uma dedicação periódica em serviços ou projetos. 

Todo Líder é um voluntário participante, ou seja, os coordenadores, diretores, 
gerentes e gestores fazem parte da categoria voluntário participante. 

Opção básica quando a pessoa procura a instituição desejando entrar para 
contribuir num projeto. 

Enfatiza uma relação forte da pessoa com a atividade desenvolvida. Atua 
como apoio nos projetos da instituição não tendo ações de grande dedicação 
ou responsabilidade.  

O novo membro só pode evoluir dentro da categoria voluntariado participante 
depois de um ano atuando na associação. Isso porque o critério central de 
migração é a afinidade com valores e cultura. Isso exige convivência e 
participação nas formações para assimilação e avaliação. 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de Associação Beneficente e Cultural Amigos do Noivo - ABAN 
(2017). Regulamento: organização da gestão de pessoas. Juiz de Fora, MG: ABAN. 
 

Além das categorias de voluntários, também foram definidas categorias de 

participação na instituição, sendo estas o estágio, a prestação de serviço 

remunerado e a prestação de serviços por determinação legal. Todas as pessoas 

com quem a ABAN se relaciona são potencialmente voluntários (ABAN, 2017). 
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Essas categorias não fazem parte diretamente do processo de formação de 

lideranças, mas se tornam fontes para futuros voluntários. A média da idade dos 

voluntários entrevistados dessa fase quando ingressaram na ABAN era de 28 anos, 

sendo o de maior idade com 29 anos e o mais novo com 27. Um dos entrevistados 

estava desempregado e um era estudante de doutorado. Um com união estável e o 

outro solteiro. Um espírita e um católico. Apenas um residia no bairro Dom Bosco. 

 

4.2.3.1 Novos processos 

 

Com base nas entrevistas com voluntários egressos, identificou-se nessa fase que o 

perfil das pessoas que buscavam a ABAN permaneceu variado quanto à formação, 

à idade e à denominação religiosa. A ligação com a religião católica permanece, 

porém a ABAN se mostra cada vez mais voltada para espiritualidade aberta, sem 

religião, mas cristã. O que se observou nessa fase foi o aumento na procura do 

voluntariado por jovens universitários e por profissionais com interesse em atuar e 

desenvolver projetos em suas áreas específicas de conhecimento: “Jovens, 

estudantes, outras religiões e uma mão de obra mais técnica” (V10). Recruta: “Muito 

estudante. Tem muito estudante, dona de casa, aposentados, um pouquinho de 

cada um” (V7).  

 

O processo de estruturação vivido pela ABAN na segunda fase influenciou 

diretamente o aumento da procura de jovens universitários e profissionais: “ABAN 

influenciou para mudar o perfil sim, incentivando, mostrando que todo mundo pode 

participar” (V7).  Com isso, a ABAN ganha mais visibilidade bem como seus projetos, 

principalmente relacionados ao meio ambiente. Isso é reflexo da profissionalização e 

da consolidação de novos conceitos que começaram a ser estruturados na fase 

anterior. A missão da ONG de “enfrentar a pobreza” fica mais evidenciada e 

entendida por suas lideranças:  

 

Combate à pobreza, proteção ao meio ambiente, foco era desenvolver as 
famílias: através de teorias e técnicas da Psicologia, desenvolvimento de 
habilidades, promoção da saúde no sentido de prevenção, através do 
projetos, nada desvinculado (V10).  

 

Continua sua prioridade:  
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[...] o enfrentamento da pobreza e empoderamento feminino. Ela empoderava 
as mulheres que têm um poder maravilhoso e não sabia disso, para sair da 
violência doméstica, bebidas, drogas e fazia através dos projetos. “Café com 
conversa21” para mostrar os jovens um futuro melhor além do que viemos 
(V7). 

 

A forte influência das heranças culturais do líder fundador, seus valores, continua 

vigorando na associação: a espiritualidade cristã, o amor ao próximo e a amizade:  

 

Amor ao próximo. Espiritualidade da ABAN, eu nunca tinha participado [...] 
traz paz para o espírito, descobre a paz que não tinha [...] (V7).  
 
A ABAN, podendo ou não, ela quer abraçar o mundo, ajudar todo mundo (V7).  

 

O profissionalismo se consolida juntamente com a confiança e o compromisso 

percebido pelos líderes. Um dos respondentes chegou a afirmar que a ABAN pode 

ser entendida como filosofia de vida:  

 

Confiável, muito trabalho, bastante sobrecarga de trabalho principalmente 
para os líderes (V10).  
 
Compromisso, espiritualidade, testemunho provocativo (postura de tratar o 
outro, meio ambiente - ABAN como filosofia de vida) (V10). 

 

4.2.3.2 Novas lideranças e funções 

 

As entrevistas com os voluntários egressos, os dados dos arquivos e dos 

documentos analisados retratam uma fase em consolidação a respeito dos 

processos de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de 

resultados e motivação. O processo de formação de lideranças encontra-se nessa 

fase mais formalizado. 

                                                           
21 O Café com Conversa é um projeto direcionado para os adolescentes do bairro Dom Bosco, onde a 
ABAN tem uma filial. Seu objetivo é ampliar as perspectivas de vida dos jovens, reduzindo o 
envolvimento com a criminalidade e o uso de substâncias ilícitas. O projeto se constitui em reuniões 
semanais, nas quais se oferece gratuitamente o jantar e se distribuem os participantes em três 
grupos conforme a faixa etária, para a discussão de vários temas. O Café 1 é direcionado para 
adolescentes de 11 e 12 anos e aborda a questão da relação com o bairro; o Café 2 reúne jovens de 
13 e 14 anos de idade e é voltado para questões individuais dos participantes; e o Café 3 é voltado 
para adolescentes de 15 e 16 anos, e tem como foco as ações que podem transformar a realidade 
deles. O Café com Conversa é ministrado por dois psicólogos, facilitadores em cada grupo. Além 
disso, o projeto conta com atendimento psicológico individual em casos especiais, para os 
adolescentes em situações mais delicadas. Acesso em: 03/09/2020: https://www.aban.org.br/ 
projetos/cafe-com-conversa. 
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a) Recrutamento e seleção 

 

A principal estruturação na etapa de recrutamento foi o início de divulgação de 

vagas, previsto em regulamento: “cabe aos coordenadores de projetos identificar as 

vagas e a partir da disponibilidade de voluntários com perfil adequado, a vaga será 

preenchida (ABAN, 2017, p. 3)”.  Nessa fase, a sede da associação voltou para o 

bairro Dom Bosco. O retorno da sede ao bairro resgatou, estrategicamente, uma 

característica da primeira fase da associação e despertou novamente um ponto que 

voltou a ser considerado fundamental para a ONG: trabalhar com voluntários da 

própria comunidade, ou seja, formação de líderes no âmbito de suas ações sociais. 

Quanto aos meios de divulgação, com mais profissionalismo o foco passou a ser as 

redes sociais. Isso denota fortalecimento e investimentos em comunicação por parte 

da associação. As informações apresentadas nas mídias sociais passaram a ter 

repercussão na divulgação e recrutamento de novos voluntários:  

 

Eu já tinha escutado falar da ABAN e suas ações: procurando trabalho 
voluntário, vi na internet (V10).  
 
ABAN passa ter facebook (V7). 

 

A consolidação de divulgações via mídias sociais não extinguiu nem diminuiu a 

importância da divulgação boca a boca, do Jornal e dos próprios projetos: “a 

divulgação maior sempre foi o boca a boca mesmo, jornal da ABAN, pelos projetos 

também divulgava” (V7). Essa entrevistada passou a fazer parte da associação pela 

sua participação em projetos oferecidos pela ONG. Ela conta que a filha começou a 

participar do ballet, modalidade de interação com crianças oferecida pela ABAN, e 

daí conheceu outras pessoas que faziam parte dela. Começou ajudando as crianças 

e, por gostar de ver o empenho e dedicação da filha, passou a participar de um 

projeto. Quando menos esperava, recebeu o convite para ser voluntária:  

 

[...] minha filha fazia parte e ela fez ballet aqui e depois virou professora de 
dança e eu vinha para assistir, ajudar quando tinha coisa de criança; minha 
filha ama, hoje ela está com 17 anos, qualquer coisa que tinha aqui ela estava 
junto, quando tinha coisa de criança ela ama criança [...] aí vinha para ajudar 
e foi quando me falaram do projeto “empregabilidade22. Eu estava nunca fase 

                                                           
22 O projeto Empregabilidade funciona na sede da rua João Beghelli, no bairro Dom Bosco. O foco do 
projeto é estimular mulheres em vulnerabilidade social a construírem uma carreira profissional 
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nada legal, bem depressiva aí eu comecei a fazer o projeto, eu vinha muito 
pra conversar com V14, (uma liderança formada na primeira) [...] bem cabeça e 
foi aí que fui descobrindo a ABAN e ela me descobrindo (V7). 

 

Outro aspecto marcante: na ABAN, mesmo depois de 18 anos de existência, os 

ambientes religiosos não deixaram de ser uma fonte para o voluntariado. A ONG via 

nesses ambientes futuros líderes sociais por já terem uma formação religiosa:  

 

Na época eu participava do Grupo da Igreja formado por jovens profissionais 
de Juiz de Fora (renovação carismática), não era de nenhuma paróquia 
específica, era da renovação carismática, acontecia no prédio da ABAN, 
salinha que o Renato tinha cedido, aí nesse meio o Renato captava os 
recursos humanos, ali eu fui captada (V10). 

 

A associação dos Amigos atingiu na terceira fase o maior número de inscritos para 

voluntariar. A consolidação dos novos processos atraíam cada vez mais as pessoas. 

Em 2019 tiveram 529 voluntários interessados. Nesse ano a associação compôs seu 

quadro com 119 voluntários, de acordo com registros em arquivos datados de 

13/07/2019 – pasta “Gestão de pessoas 2019”, arquivo “Voluntários 2019”.  

 

A evolução do número de voluntários inscritos no processo sinaliza o fortalecimento 

da imagem da organização no meio social, tornando-se mais visível por meio de 

suas ações. 

 

Nessa fase, o processo de seleção já estava estruturado e entrava em consolidação. 

Um dos respondentes não confirma ter passado por seleção, mas enfatiza a sua 

participação em projetos como estratégia de ter sido aceito: “seleção não, mas 

passei por vários projetos aqui dentro, auxiliei muita gente, já ajudava e através 

disso eu recebi o convite de vir fazer parte da ABAN, Renato falou que tinha uma 

característica legal e eu aceitei” (V7). 

                                                                                                                                                                                     
duradoura. A perspectiva desenvolvida é discutir a vocação profissional e investir nos fatores que 
dificultam a permanência no mercado de trabalho. Com base em uma fábrica-escola de sabão feito 
de óleo de cozinha, as mulheres atendidas pelo projeto, além de aprenderem a produzir o sabão, são 
treinadas para encarar o mercado de trabalho. Para tal, o projeto atua em empresas parceiras da 
cidade, como o Hospital Monte Sinai. Essas empresas participam ativamente do projeto nas etapas 
de treinamento e costumam contratar as participantes. Mas o foco não é ingressá-las no mercado, e 
sim estimular uma carreira, e por isso continuam sendo acompanhadas por um ano após 
conseguirem emprego. Acesso em: 03/09/2020: https://www.aban.org.br/projetos/empregabilidade. 
 



105 
 

A consolidação e seriedade do processo de seleção podem ser verificadas por outro 

depoimento. A entrevistada confirma a rigorosidade e as etapas que ela vivenciou 

para voluntariar na ABAN. Apesar de ser uma etapa consolidada pela associação, 

ela não tinha a intenção de rejeitar alguma pessoa que quisesse fazer parte da 

ONG:  

 

Passei por um processo bem rigoroso. Workshop apresentava o que era a 
ABAN, alguns líderes também falavam, apresentava os projetos. Na minha 
seleção tinha umas 20 pessoas. Depois do Workshop aplicava alguns 
questionários e depois uma entrevista para ver para qual área ia e depois a 
formação de voluntários e assinava o termo de adesão. Participava de um 
envio ou retiro e depois entrava (V10).   
 
Tinha um processo bem organizado, mas não rejeitava ninguém (V10). 

 

Apresenta-se um bom roteiro de entrevista na pasta “Gestão de pessoas 2017”, 

arquivos nomeados como “Roteiro de entrevista” e “Workshop ABAN”: 
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Tabela 11 

Workshop e entrevista na etapa de seleção 

Workshop 

Objetivos 
 
 
 

 Acolher o interessado  
 Compreender seus interesses 
 Apresentar a ABAN de forma geral  
 Avaliar se ele tem o perfil mínimo para ser voluntário 

Roteiro 
 
 
 
 
 

Normalmente os wokshops aconteciam uma vez ao mês: 
1. Dinâmica de apresentação – 20 minutos 
2. Missão, visão, valores – 15 minutos 
3. Visão geral dos projetos – 20 minutos 
4. Visão básica do voluntariado – 20 minutos 
5. Condições gerais para ser pontual e participante - 15 minutos 

Finalização Os interessados são direcionados à próxima etapa: entrevista.  
Entrevista 

Objetivos 
 
 

 Compreender e analisar o perfil e o interesse dos participantes.  
 Verificar se o participante se encaixa em alguma das vagas demandas.  
 Definir a categoria de voluntariado para atuação. 

Roteiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perguntas: 
1. Prefere atuar com tarefa administrativa ou diretamente na comunidade?  
2. Tem dificuldade em ir à comunidade (medo, preconceito, segurança, facilidade 

de deslocamento)?  
3. Como é a sua espiritualidade? Tem abertura? (Deixar claro como a ABAN 

acredita na espiritualidade e que não há exigência de religião para estar na 
ABAN) 

4. Quer atuar com a mesma profissão que exerce ou algo diferente? 
5. Quais foram os motivos pelos quais você procurou o trabalho voluntário? 
6. O que você entende sobre voluntariado?  
7. Qual é sua trajetória profissional e acadêmica? 
8. Quais são seus hobbies e habilidades não relacionadas ao trabalho 

profissional? 
9. Qual o tempo você tem para desempenhar as atividades? 

Apresentar as vagas existentes nos projetos: 

 Com qual projeto você gostaria de trabalhar? O que você gostaria de fazer? 
(Questionar a missão que a pessoa tem o desejo de realizar e avaliar os 
motivadores da pessoa e a relação com essa missão). 

 Comparar o tempo disponível com a missão desejada. 
Entrevistador pode pensar uma proposta e oferecer, dizendo que será confirmado 
posteriormente. 

Finalização 
 
 
 
 
 

Os selecionados são direcionados à próxima etapa:  
 Voluntário participante: formação básica;  
 Voluntário pontual: projeto que demanda o perfil; 
 Assinatura no termo de adesão. 

Caso extremo: perfil não condiz com os valores e objetivos da Associação dos 
Amigos, então, o participante é indicado para outra instituição. 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de roteiro de entrevista (Apêndice A) e Associação Beneficente e 
Cultural Amigos do Noivo - ABAN (2017). Regulamento: organização da gestão de pessoas. Juiz de 
Fora, MG: ABAN. 
 

Está evidenciado que a seleção dos interessados no voluntariado ganhou 

sistematização e obrigatoriedade. 
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b) Treinamento e desenvolvimento 

 

Na terceira fase, as etapas de treinamento e desenvolvimento estavam mais 

consolidadas e desvinculadas da religiosidade. A fala dos entrevistados confirma a 

existência de treinamentos, como os Workshops e temas desenvolvidos para 

formação de novos voluntários:  

 

Workshop, retiros espirituais (V7).  
 
Até demais. Formação para voluntários que você fazia antes de entrar. 
Pobreza, sustentabilidade – as pessoas que entraram comigo faziam (V10). 

 

A existência de momentos dedicados à capacitação dos voluntários torna-se cada 

vez mais perceptível, com datas e períodos predeterminados e planejados. A 

importante necessidade de participar já estava consolidada, sendo que os 

voluntários se viam na obrigação de participar para continuarem atuantes nos 

projetos:  

 

Hoje sem capacitação você não pode participar, (já tem uns 3-4 anos). 
Momento de capacitações: acontece no início do ano, antes da ABAN reabrir 
e quem não conseguiu fazer no início tem que fazer nas férias de junho que é 
quando paramos 15 dias e tem a capacitação. Esse momento se repete todo 
ano, geralmente fevereiro20 – março (V7).  
 
Em fevereiro tinha as formações líderes, tinha retiro (março e agosto) dois 
dias em outra cidade. Ao longo do ano tinha reunião que era formações X [...] 
o Conselho opinava sobre alguns temas como: feminismo, racismo. Adesão 
obrigatória, se não fosse não começa o projeto (V10). 

 

Os temas abordados para formação e desenvolvimento continuam coerentes com a 

missão da ABAN. Surgem temas mais específicos, como meio ambiente, racismo, 

violência contra a mulher, preconceito, pobreza, feminismo, entre outros. O tema 

sobre espiritualidade não perdeu seu espaço: “[...] meio ambiente, pobreza, como 

tratar as pessoas, espiritualidade, racismo, feminismo. Tinha coerência sim” (V10). 

Nessa fase, o PFLS da ABAN amadureceu muito com a estruturação, formalização e 

consolidação de treinamentos e formações que desenvolviam seus voluntários. 
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c) Avaliação de resultados 

 

Em relação à avaliação de resultados de desempenho dos voluntários, os egressos 

entrevistados reportam que começaram a surgir as avaliações nessa terceira fase. 

As reuniões passaram a ser mais avaliativas e não somente para a formação e 

outros assuntos. Entretanto, ainda não se observou processo estruturado ou ao 

menos em estruturação, sendo bem incipientes as avaliações:  

 

Tinha uma reunião de coordenadores toda semana e uma geral de 15-15 dias 
para avaliação, do que era positivo, do que era negativo, do que podia ser 
melhorado (V7).  
 
Quando entrei não, depois tinha avaliação de desempenho (2017) com cinco 
questões, coisa bem tranquila (V10). 

 

A importância da avaliação para os entrevistados é confirmada em seus 

comentários. Contudo, ainda se percebe cautela com esse assunto, sendo a 

avaliação um processo que pode incomodar pessoas que estão ali dedicando seu 

tempo para ajudar: “[...] acho que do ponto de vista do líder com seus liderados sim, 

porque às vezes a pessoa trabalha muito e ninguém sabe que ele trabalha muito, 

mas não gosto de deixar as coisas pesadas não” (V10). 

 

d) Motivação 

 

Conhecer a realidade das pessoas atendidas pelos projetos e poder fazer o bem 

praticando o amor ao próximo de forma não assistencialista de atuar motivou os 

entrevistados a se voluntariarem. Os valores do fundador também são um 

motivador:  

 

O que motivou foi perceber que tinham pessoas com problemas iguais ou 
maiores que os meus que precisavam de uma palavra, de um apoio, de uma 
ajuda e eu comecei ajudar e gostei. É médico pra um, é acompanhar em um 
exame, sentar pra bater um papo, foi através disso que percebi que gostava. 
ABAN me despertou em fazer o bem. Amor ao próximo (V7). 
 
Foi essa perspectiva não assistencialista - mais o desenvolvimento das 
pessoas e da comunidade e também pela postura do Renato, por ser uma 
pessoa honesta, idônea, confiável (V10). 
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Sobre o que os motiva a permanecer no trabalho voluntário, os entrevistados 

relatam que a amizade, o amor ao próximo e o aprendizado, que nessa fase fica 

mais evidente, são motivos para não desistirem ou abandonarem o trabalho 

voluntário:  

 

O que motiva são as amizades, as pessoas, o carinho das pessoas com a 
gente, das que continuam e as que já saíram, amizade e o carinho é muito 
cativante e é uma coisa que a gente quer sempre mais (V7).  
 
O que motiva é a equipe. Gosto muito das pessoas, relações e amizade que 
fiz e o público-alvo (pesquisa e pessoa, contato com eles, estar na 
comunidade). Aprendizado constante. Estou para dar algo e na oportunidade 
buscar algo se necessário (V10). 

 

Mesmo com todas as mudanças percebidas nessa fase, a espiritualidade não 

perdeu seu espaço no processo de formação das lideranças da ABAN. Apresentam-

se as fases da ABAN, suas missões, valores e as características principais e etapas 

do PFLS em cada fase: 
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Tabela 12 

Fases da ABAN e suas características principais 

 
Implementação 

1997 – 2007 
Estruturação 
2008 - 2014 

Consolidação 
2015 – 2019 

Missão 
 
 

Viver o evangelho e 
Viver a ética cristã 
 

Enfrentar a pobreza 
 
 

Enfrentar a pobreza 
2019 - Viver e enfrentar a 
pobreza. 

Valores 
 

Amor ao próximo e 
Amizade 

Amor ao próximo e 
Amizade 

Amor ao próximo e 
Amizade 

Características 
principais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Herança de valores 
do fundador 

 Presença da Igreja 
católica  

 Religiosidade católica 
influente 

 Caridade e 
assistencialismo 

 Perfil voluntários: 
adultos e idosos 
católicos 

 Gestão amadora 
 
 
 

 Valores do fundador 
ainda muito influente 

 Desvinculação da Igreja 
católica 

 Espiritualidade cristã 
católica 

 Abandono do 
assistencialismo 

 Perfil dos voluntários: 
diversificado – jovens, 
adultos e idosos. Outras 
denominações religiosas 

 Início da 
profissionalização da 
gestão e dos voluntários 

 Início da estruturação de 
processos para formação 
de seus líderes. 

 Destaque de novas 
áreas e projetos além 
dos religiosos. 

 Valores do fundador 
ainda muito influente  

 Espiritualidade perde um 
pouco a força 

 Missão mais evidenciada 
e entendida pelos 
voluntários 

 Perfil dos voluntários: 
diversificado - aumento 
dos jovens estudantes e 
adultos profissionais. 

 Profissionalização da 
gestão dos voluntários 
mais representativa 

 Processos para 
formação de lideranças 
bem estruturados e em 
consolidação. Destaque 
para categorização de 
voluntários 

 Projetos fortes e 
representativos 

 Formalização de normas 
e regimentos  

Recrutamento e 
Seleção 

 
 
 

 Indefinido 
 Fonte principal: Igreja 

católica 

 Início de estruturação 
 Início de ampliação da 

fonte de voluntários 

 Estruturado e em 
consolidação 

 Fontes diversas de 
voluntários: mídias 
sociais 

Treinamento e 
Desenvolvimento 

 
 
 
 

 Indefinido 
 Cursos bíblicos e 

atuação nos projetos 

 Início de estruturação 
 Capacitações com 

temas sociais além dos 
religiosos. 

 Processos mais 
estruturados e em 
consolidação 

 Capacitações e 
formações com temas 
abrangentes 

Avaliação de 
resultados 

 

 Indefinido 
 Boa vontade e 

intenção 

 Pouco definido 
 Tentativa de 

profissionalização 

 Pouco definido 
 Em busca de 

profissionalização 
Motivação 

 
 
 
 
 
 

 Valores religiosos e 
da ABAN 

 Fazer o bem 
 Amizade 

 Valores religiosos e da 
ABAN 

 Espiritualidade cristã 
 Fazer o bem 
 Amizade 

 Valores cristãos e da 
ABAN 

 Espiritualidade 
 Fazer o bem 
 Amizade 
 Busca por aprendizado e 

profissionalização 
Fonte: elaborada pelo autor (2020). 
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Na seção 4.2 foram definidas e descritas as principais fases da ABAN de 

implementação do seu processo de formação de lideranças. A segunda fase pode 

ser entendida como de estruturação e faz a transição da primeira fase, a 

implementação, para a terceira fase, mais estruturada e em consolidação. A ONG 

partiu de processos não estruturados, perfil amador, religioso católico e 

assistencialista, para processos mais estruturados, com perfil mais profissional e não 

assistencialista. Observa-se que os líderes estão mais preparados tecnicamente a 

atender às necessidades e às demandas do social, e o ambiente predominante não 

é mais religioso católico. É mais diversificado, mas focando na espiritualidade cristã.  

 

A próxima seção apresenta a avaliação do PFLS da ABAN na perspectiva de seus 

voluntários egressos. 

 

4.3 Avaliação do processo 

 

Esta seção aborda a avaliação do processo de formação de lideranças sociais da 

ABAN sob dois aspectos: quanto às mudanças ocorridas no PFLS no período 

estudado e quanto ao crescimento e desenvolvimento pessoal dos egressos do 

processo. Ambas as avaliações foram feitas na perspectiva dos egressos do PFLS 

da ABAN. 

 

4.3.1 Mudanças ocorridas no PFLS 

 

Na seção 4.2 foram definidas e descritas as fases de implementação do processo de 

formação de lideranças sociais da ABAN. As principais mudanças ocorridas de 1997 

a 2019, ligadas ao processo de formação de lideranças sociais da ABAN, foram 

avaliadas pelos voluntários egressos do processo. As entrevistas revelaram que 

existem mudanças que foram positivas e mudanças consideradas negativas nas três 

fases do processo.  

 

De acordo com os entrevistados, houve mais mudanças com pontos positivos do 

que negativos. As próximas duas Tabelas, 13 e 14, demonstram as principais 

observações sobre as mudanças positivas e negativas, respectivamente, na 

perspectiva dos voluntários entrevistados: 
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Tabela 13 

Pontos positivos e relatos 

Pontos Positivos 
Mudanças Relatos 

 Mais entendimento e foco no enfrentamento à 
pobreza 

 Projetos mais direcionados às demandas e 
necessidades da comunidade e do meio 
ambiente 

 A evolução do processo como um todo: meios 
de divulgação atingindo as mídias digitais  

 Processo seletivo com direcionamento dos 
novos voluntários às demandas dos projetos 
e da comunidade  

 Treinamentos específicos para iniciar como 
novo voluntário e ao longo do voluntariado, 
imprimindo mais entendimento da missão da 
ONG  

 Desenvolvimento com formações abordando 
temas recentes e importantes no âmbito 
social e ambiental, permitindo melhor 
capacitação e profissionalismo para 
desempenhar as atividades nas 
comunidades.  

 Com o profissionalismo como objetivo inicia-
se o interesse e é dada a devida importância 
à avaliação de resultados.  

 A motivação abrangendo a espiritualidade, as 
boas intenções de fazer o bem e ajudar o 
próximo, a profissionalização das ações, o 
aprendizado, a pesquisa e a realização 
pessoal. 

“Mais focado no combate à pobreza” (V4) 
 

“Projetos mais elaborados, mais claros. Tem um 
propósito, cada projeto tem suas finalidades, 
objetivos, uma gestão, estão bem geridos” (V1) 
 

“Hoje a ABAN chega através das mídias, é ela que 
atrai as pessoas... já temos um nome na cidade, 
quando a pessoa pensa, como eu posso ajudar, ..., 
temos um nome constituído, um nome forte, se uma 
ONG forte que faz um trabalho sério, acho que isso 
também pesa muito, não só as mídias” (V14). 
 

“Muito positivo. Porque muitas pessoas não estão 
no Dom Bosco para ouvir falar, mas quer saber é só 
entrar na internet e ali tem todas as informações 
possíveis” (V7). 
 

“Quanto à seleção: eu avalio positivo, porque o foco 
é a qualidade e não a quantidade de voluntários. 
Porque fica quem realmente tem o desejo de 
mergulhar no fazer o bem, adquire conhecimento” 
(V12). 
 
“Vejo os voluntários novos muito em busca de 
aprendizado, fazendo pesquisa, tese, TCC, 
procurando entender esse lado social, mais pobre 
com mais dificuldade” (V13). 

Fonte: elaborada pelo autor (2020). 

 

A Tabela 13 apresentou as principais mudanças consideradas como pontos 

positivos no PFLS da ABAN, na perspectiva dos voluntários entrevistados. Na 

Tabela 14 registram-se os principais pontos negativos. 
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Tabela 14 

Pontos negativos e relatos 

Pontos Negativos 
Mudanças  Relatos 

 O enfraquecimento da 
espiritualidade cristã, dando 
espaço aos novos temas e 
conceitos sociais 

 A divulgação de uma 
espiritualidade desvinculada de 
religião, porém na prática não é 
assim 

 Dificuldade de manter as 
mudanças e feitos positivos 
principalmente na gestão de 
pessoas 

 A formalização de processos e 
exigência de seus cumprimentos 
acaba tendo o lado negativo para 
o trabalho voluntário 

 Com as evoluções e chegada de 
voluntários mais jovens aumentou 
a rotatividade e isso passa uma 
realidade de não 
comprometimento com a 
continuidade das atividades 

 A profissionalização gerou 
afastamento da comunidade, 
pessoas mais “simples”. 

“A espiritualidade já tinha mudado, ABAN cresceu e 
desenvolveu muito, algumas pessoas estavam deixando de 
participar porque a espiritualidade tinha ficado pra trás, ABAN 
se profissionalizou” (V15). 

“Houve muitos ganhos, mas a ABAN tem muita dificuldade de 
manter processos” (V1). 

“Gestão de pessoas a ABAN perdeu demais, era algo que 
direcionava muito as pessoas, via o perfil que elas tinham 
para [...] Recentemente... voltando a estruturar, passou um 
tempo bem perdido” (V10). 

“O conhecimento é uma coisa muito boa, mas também 
perdemos muita gente que não quis estudar, aprender e 
avançar como a ABAN avançou, perdemos muita gente boa, 
do coração bom. Pessoas da geração anterior, dos grupos de 
oração” (V14). 

“O que eu acredito é que uma gestão bem feita ela fideliza, 
padroniza os processos, mas o que eu via é que quanto mais 
a gente pedia formação, exigia isso dos voluntários mais se 
repeliam, todos ficaram incomodados com protocolos para 
entrar” (V6). 

“[...] são pessoas novas, ideias novas que vêm; mas acho que 
é muito dinâmica muita troca e não sei até que ponto isso é 
valido, começou uma maravilha e daí a pouco sai, não 
assume compromisso” (V13). 

“Acho que ABAN tenta desvincular espiritualidade de 
religiosidade, mas não consegue, não condiz com a prática” 
(V10). 

“ABAN tornou uma instituição mais profissional, concordo, 
precisa disso, com mais transparência, com pessoas 
qualificadas, mas algumas mais simples foram ficando de lado 
e se sentindo mais constrangidas” (V11). 

Fonte: elaborada pelo autor (2020). 

 

Na Tabela 14 foram referidas as principais mudanças consideradas como ponto 

negativo no PFLS da ABAN, na ótica dos voluntários entrevistados. 

 

Fica evidente nas respostas que a profissionalização do PFLS da ABAN trouxe e 

traz muitos ganhos. Entretanto, gera uma divisão de opiniões e avaliações entre os 

líderes que demonstra que a organização ainda precisa se posicionar melhor sobre 

alguns aspectos do seu processo de desenvolvimento de lideranças. Ou seja, 

percebe-se nessas transformações e fases certa perda de identidade e, por isso, 

gera essa divergência de opiniões e avaliações entre as gerações de líderes. 
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Esses dados foram apresentados apenas como forma de resultado de avaliação 

feita pela pesquisa sobre o PFLS da ABAN no período estudado, não tendo a 

intenção de serem interpretados como sugestões de melhorias do processo ou de 

qualquer outra atitude. Fica assim, a cargo dos gestores da organização essa 

interpretação.  

 

4.3.2 Crescimento e desenvolvimento pessoal 

 

Os voluntários egressos entrevistados, ao serem questionados sobre como eram 

antes do voluntariado na ABAN e de como estão atualmente, após o processo de 

desenvolvimento e formação de lideranças sociais da ABAN, reconheceram que 

houve crescimento e desenvolvimento pessoal quanto às crenças, religiosidade, 

espiritualidade, autodisciplina, relações interpessoais, relação com a sociedade - 

coletividade e cooperação -, com a família, no meio profissional e com o meio 

ambiente.  

 

Os dados contidos nesta subseção foram apresentados de acordo com a “categoria 

3”, definida como unidade de análise (Tabela 7) no capítulo 3 da pesquisa. Na 

Tabela 15, apresentam-se relatos de voluntários da fase 1 da ABAN que confirmam 

o crescimento e desenvolvimento pós-PFLS da ABAN: 
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Tabela 15 

Crescimento e desenvolvimento pessoal pós-PFLS da ABAN: avaliação voluntários 
fase 1 

Fase 1 – 1997 a 2007 

Voluntário Relato 

(V2) 
 
 
 
 
 
 
 

“Se eu não estivesse na ABAN eu não seria 70% do ser humano que acredito que sou 
hoje”. 

“Uma coisa que aprendi na ABAN foi escutar, a escuta pra mim hoje é fundamental, ABAN 
me ensinou ouvir mais”.  

“V2 é uma pessoa que não perdeu a vontade de sonhar, que sabe que é capaz de fazer 
muita coisa boa não perde a esperança, todos nós somos humanos e isso aprendemos na 
ABAN essas formações e tem lá na prática”. 

(V4) “Evoluí na parte de conhecimentos”. 
(V5) 

 
 
 
 
 
 

“Conhecer mais as coisas, respeitar as pessoas, a relação com as pessoas, com a 
sociedade, pensar no coletivo. Saber conversar com pessoas completamente diferentes”. 
“Reciclo lixo que antes não fazia, não jogo muita coisa fora, consumismo a gente diminui”. 
“Me desenvolveu essa nova amizade, a ser amigo a escutar, me desenvolveu muito e a 
ser mais carinhosa, o tratamento não só com as pessoas do Dom Bosco, mas com todo 
mundo”. 
“Uma pessoa  mais calma, [...] muito mais feliz” 

(V8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Contribuiu muito, minha visão ampliou, quando eu busquei frequentar os cursos bíblicos, 
aprender mais sobre os evangelhos, vida de Cristo eu busquei nele um amigo, conhecer 
melhor esse Cristo e a ABAN foi muito importante”. 
“[...] e no relacionamento com as pessoas, eu passei a conviver com problemas diversos e 
ajudar as pessoas”.  
“Na família, meio ambiente tudo ajudou. A gente vê os problemas dos outros e vamos nos 
envolvendo com aquilo, a gente vê o tanto que tem pessoas que tem mais problemas que 
a gente”. 
“[...] o relacionamento com família e amigos melhorou, busco passar o que aprendia ali”.  
“ABAN foi muito importante, ampliou visão de mundo”. 
“Esse processo dentro da ABAN foi importante, quanto mais a gente aprende mais temos 
necessidade de aprender e mais de partilhar esse conhecimento, passar o que você tem 
de bom, eu sou essa pessoa, procuro passar o que aprendi na minha caminhada”. 

(V9) 
 
 
 
 
 

“Antes eu jogava óleo na pia, agora já tenho o cuidado, falo com minha filha”. 
“Meu pensamento com o coletivo mudou completamente em prol da comunidade”. 
“Embora eu seja separado já tem 2 anos e 4 meses, sou muito família, me tornei muito 
família. Deus transforma as pessoas e ABAN contribuiu para a transformação da minha 
vida... hoje sou muito feliz..., agradeço muito a ABAN por ter entrado na minha vida [...], eu 
agradeço muito por ser quem eu sou”. 

(V11) 

“Resumo em simples palavra: eu sou filho da ABAN, me deu a formação de caráter, 
profissionalmente sim, mas nem tanto, mas como ser humano que agrega tudo até seu 
trabalho”.  
“Me deu mais compreensão pra tudo, meio ambiente, eu criava pássaros ilegalmente, 
devido ABAN agora é legalmente, alguns eu soltei, ela me influenciou e influenciava muito 
as pessoas”. 
“V11 de hoje é uma pessoa mais acessível, com mais sensibilidade com o próximo, que 
tem carinho não importa com quem seja”. 
 “V11 de hoje que respeita mais sua família, dá o amor, correção na hora certa”. 
“Eu já trabalhei armado... hoje não tenho coragem para isso, hoje para eu chamar atenção 
eu tento ser carinhoso”. 
“V11 que não é ignorante, “V11 com mais assertividade nas palavras”. 

Continua 
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Tabela 15 

Crescimento e desenvolvimento pessoal pós-PFLS da ABAN: avaliação voluntários 
fase 1 - conclui 

Fase 1 – 1997 a 2007 

Voluntário Relato 

 (V12) 
 
 
 
 

“Com certeza, ela muda a vida da gente e mudou a minha, em todos os âmbitos. Eu 
aprendi a ter paciência a escutar mais o outro”. 
“Enxergar o outro, mas muitas vezes não consigo atender todo mundo que me procura, 
mas o olhar para o outro, conseguir me encontrar com as pessoas e ter esse sentimento 
de não ser só um bom dia”. 

(V13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ABAN contribuiu com certeza, essa parte da conscientização do meio ambiente 
principalmente, eu consigo separar lixo, eu consigo não jogar plástico no rio, mas em local 
certo, certas coisas que eu faço questão, por exemplo, nesse tempo de pandemia eu 
peguei meu neto, um saco de lixo e tem um terreno aqui em frente baldio, eu plantei 
arvores, catamos os plásticos que tinha, fizemos uma limpeza para passar para ele 
valores”. 
“Eu consigo ver o pobre, o preso com outro olhar, porque muitas vezes eu via o pobre sem 
oportunidade e ai eu falava mas ele não se enforcou, hoje eu vejo que tem muito esforço e 
eles têm limitações. E o preso eu acho que é um ser humano que merecia mais respeito, 
que talvez não chegasse a esse ponto se tivesse tido uma orientação”. 
“Eu consigo enxergar, sentir dor e saber que o pouquinho que eu faço pode ser muito”. 

(V14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Eu tenho certeza, eu me tornei uma pessoa mais humana, mais segura, eu desenvolvi 
dons que eu nem sabia que tinha de oratória, acolhimento de grandes grupos e me 
desliguei totalmente da vida fútil que eu tinha de social, hoje não significa absolutamente 
nada pra mim, eu acho que minha evolução enquanto pessoa, ser humano foi brutal, me 
tornei uma pessoa muito melhor e foi pela ABAN”. 
“Hoje eu sou conhecida e reconhecida em qualquer lugar que eu vá por ser ABAN, por ser 
uma pessoa do bem, até esse prazer do espaço que eu quero ocupar no mundo que estou 
a ABAN me deu. Hoje ocupo um lugar muito lindo no ambiente que eu estou e na vida 
antiga era muito fútil, horrorosa”. 
“O trabalho social preencheu a minha vaidade de uma forma bonita, porque sou bem 
aceita pelo bem que faço e não pelo sobrenome, carro, companhia, isso me fez muito 
bem”. 

(V15) 
 
 
 
 
 
 

“A questão espiritual foi muito bom, esses 14 anos com a ABAN, tinha sempre esse 
abastecimento, não deixou a desejar em nada”. 
“Oportunidade de conhecer dinâmicas de espiritualidade profissional que me ajudou no 
meu emprego em questão de técnicas, mensuração de valores, crescimento”. 
“Ajudou até no meu emprego, até na questão de falar, sair um pouco da zona de conforto, 
eu era muito tímido, retraído no meu canto, então assim me deu possibilidade de abrir um 
horizonte muito bom”. 

Fonte: elaborada pelo autor (2020). 

 

Na Tabela 16 encontram-se depoimentos de voluntários da segunda fase da ABAN 

que confirmam o crescimento e desenvolvimento pós-PFLS da ABAN: 
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Tabela 16 

Crescimento e desenvolvimento pessoal pós-PFLS da ABAN: avaliação voluntários 
fase 2 

Fase 2 – 2008 a 2014 
Voluntário Relato 

(V1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Como pessoa eu desenvolvi muitas capacidades, habilidades”.  

“Profissionalmente eu mudei muito, mudou muito minha atuação profissional. 
Exemplo: entrei na empresa X e estou fazendo uma proposta de reestruturação na 
gestão de pessoas e eu não faria antes”.  

“Meu papel no mundo, profissional, eu me apaixonei pela minha formação”. 

“Meio ambiente tenho uma visão muito diferente, hoje não como carne mais”. 

“Cidadania - engajamento, questões sociais mudei... mais solidária. Mais empatia para 
questões relacionadas com as outras pessoas”.  

(V3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Minha espiritualidade é maior [...] e eu acredito que ela me ajudou muito nesse 
sentido”. 

“Relação familiar contribuiu muito”.  

“A forma de enxergar o meio ambiente tudo mudou”.  

“Coletivo - você acaba sendo menos egoísta e pensando no coletivo, eu acredito que 
mudei, não sei o que pensam as pessoas ao meu redor”. 

“Ser solidária, se era, hoje sou muito mais, vejo mais o outro que a mim, ajudo o 
máximo que eu posso”. 

(V6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Eu melhorei muito nessa questão de liderança”.  

“Enxergar as mazelas do planeta, sofrimento das pessoas”.  

“Eu aprendi a ter muito mais espiritualidade e humildade...”. 

“Eu me tornei mais amigo, responsável, organizado”.  

“Mudei preconceito, piadinha de gay, racismo”.  

“Consumia coisas que incentivava o trabalho escravo, todos os meus atos, cada 
passo que eu dou é reflexo do terceiro setor, da ABAN”. 

Fonte: elaborada pelo autor (2020). 

 

A Tabela 17 contém relatos de voluntários da terceira fase da ABAN, que confirmam 

o crescimento e desenvolvimento pós-PFLS da ABAN: 
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Tabela 17 

Crescimento e desenvolvimento pessoal pós-PFLS da ABAN: avaliação voluntários 
da terceira fase 

Fase 3 – 2015 a 2019 

Voluntário Relato 

(V10) 
 
 

 “Eu não acho que não mudei no sentido de ser uma pessoa antes e depois da ABAN, 
mas aprimorei habilidades, hoje sou uma pessoa com mais conhecimento na área da 
sociedade, na lida com a comunidade, mais sabedoria”. 

(V7) 
 
 
 
 

“Hoje eu me tornei uma pessoa mais amável, mais paciente”.  

“A V7 é mais confortável, é ouvinte, é mais povão, a mãe do bairro”. 

“Hoje eu consigo ouvir mais o outro que antes”. 

 “Isso influenciou em tudo, cidadania, meio ambiente, família etc. 
Fonte: elaborada pelo autor (2020). 
 

É importante ressaltar que os entrevistados não possuíam somente pontos 

negativos quando entraram para a ABAN. Eles agregaram muitos valores, 

conhecimentos e costumes adquiridos com suas experiências de vida, formações 

religiosas e profissionais, entre outras. 

 

Percebe-se, pela avaliação dos voluntários quanto ao crescimento e 

desenvolvimento pessoal, que o PFLS da ABAN não somente causa transformação 

em seus voluntários, mas uma transformação voltada para fazer o bem. Em vários 

comentários ficam evidentes as atitudes que os voluntários passam a ter com o 

desenvolvimento dessa consciência socioambiental. Os egressos entrevistados 

também falaram na entrevista sobre os ensinamentos disseminados por eles, não 

apenas na ONG, mas em todos os demais ambientes. Um entrevistado sintetiza a 

principal maneira de proliferar todo o aprendizado. Ele se posiciona que é pelo 

exemplo que se deve construir e conquistar a confiança das pessoas, e a partir daí 

desenvolvê-las: “através do exemplo de dedicação, compromisso, responsabilidade, 

amizade com as pessoas, com o tratamento, as atitudes que tenho [...]” (V4).    

 

De acordo com o Regulamento (ABAN, 2017), está claro para a ABAN que um 

voluntário maduro, mesmo que venha a sair da instituição, será estimulador do bem 

por onde passar. Esse é um dos objetivos da instituição. Logo, não é visto como um 

desafio ou fracasso, mas como um desdobramento possível da missão. 
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Diante de todos os registros e informações colhidos nesta subseção, considera-se 

que a ABAN, por intermédio de seu PFLS, atingiu a principal missão de uma 

organização sem fins lucrativos, que é a de provocar mudanças nas pessoas, tanto 

as atendidas pela organização quanto seus voluntários. 

 

No próximo capítulo tecem-se as considerações finais desta pesquisa. 
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5 Considerações Finais 

 

O objetivo deste trabalho foi compreender e avaliar o processo de formação de 

lideranças sociais desenvolvido pela ABAN no período de 1997 a 2019, partindo da 

pergunta geradora que norteou a pesquisa: qual o processo de formação de 

lideranças sociais desenvolvido pela ABAN no período de 1997- 2019? Os autores e 

obras utilizados neste estudo embasaram toda a sua compreensão. A formação de 

lideranças nas organizações do terceiro setor influencia no desenvolvimento social, 

valorizando e criando capital social e capital humano. Essa perspectiva parte do 

princípio de que houve crescimento e desenvolvimento pessoal nos líderes 

voluntários para que o processo desencadeie em ensinamentos e preparação de 

novas gerações de lideranças sociais.  

 

Esta pesquisa atingiu seu objetivo por meio de um estudo de caso único, descritivo e 

qualitativo, realizado com 15 voluntários egressos do PFLS da ABAN e seu fundador 

nos anos de 1997 a 2019. As entrevistas foram realizadas via aplicativo Jitsi Meet. O 

capítulo 5 apresenta as considerações finais, limitações e recomendações para 

novos trabalhos cuja proposta seja aprofundar no tema abordado. 

 

O tema liderança e terceiro setor foi abordado nesta pesquisa e teve os voluntários 

egressos do PFLS da ABAN como principais avaliadores desse processo. Contudo, 

para chegar à avaliação, a pesquisa definiu as fases de implementação do PFLS da 

ABAN de 1997 a 2019, sendo esse o primeiro objetivo específico. Com o 

cumprimento desse objetivo específico tornou-se possível visualizar os marcos no 

processo de formação de lideranças sociais da ONG, determinados por 

características que foram sofrendo transformações com o tempo e durante as fases. 

Essas transformações tiveram como principal influenciadora a própria ABAN, frente 

à necessidade de melhorar processos para obter melhores resultados no campo 

socioambiental. 

 

Descrever o processo de formação de lideranças sociais desenvolvido pela ABAN 

desde sua existência, 1997-2019, foi o segundo objetivo específico. A definição e a 

descrição do PFLS da ABAN contaram com todos os meios de coleta de dados 

adotados neste estudo, permitindo a compreensão do processo desenvolvido no 
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período proposto para a pesquisa. A partir de então, passou-se para a avaliação do 

processo na perspectiva dos seus voluntários egressos, ou seja, o terceiro objetivo 

específico foi cumprido. Essa avaliação perpassou por dois aspectos: avaliaram-se 

as mudanças ocorridas nas fases e o crescimento e desenvolvimento pessoal dos 

voluntários egressos. 

 

Após o cumprimento dos objetivos da pesquisa, obteve-se a resposta da questão 

geradora: “qual o processo de formação de lideranças sociais desenvolvido pela 

ABAN no período de 1997 a 2019”? As considerações complementam o desfecho da 

pesquisa com as forças e limitações das fases e das lideranças formadas nessas 

fases. 

 

As constantes mudanças de cenários na política e na economia durante décadas 

causaram impactos e mudanças no âmbito social, o que exige adaptabilidade e 

resposta das organizações do terceiro setor às novas demandas e necessidades da 

sociedade. As lideranças sociais dessas organizações são os executores das ações 

e precisam se atualizar para acompanhar as mudanças de cenários e formar novas 

lideranças preparadas para tanto. As organizações que perdem o poder de atrair 

novos voluntários muitas vezes os perdem por não cumprirem seu papel social de 

maneira a despertar o interesse das pessoas em fazer parte das suas conquistas. 

 

Diante dessa realidade, a formação de lideranças sociais nas organizações não 

governamentais passa a ser um ponto de atenção para o seu sucesso, desempenho 

e sobrevivência. Os egressos desse processo de formação precisam, além de boa 

vontade e boas intenções, de treinamento e desenvolvimento voltado para uma 

postura profissional, tornando a ação social mais assertiva e com resultados mais 

perceptíveis e sustentáveis. Toda essa atenção gera confiança e credibilidade, 

atraindo parceiros e pessoas que investem nas ações financeiramente ou doando 

tempo com o voluntariado. 

 

O treinamento e o desenvolvimento voltado para a postura profissional foram 

mencionados pelos egressos do processo de formação de lideranças como uma das 

mudanças principais a partir da segunda fase da ABAN. Essa postura da ONG 

justifica a mudança de perfil dos seus voluntários, a permanência de líderes que 
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tinham o interesse em crescer com a organização e a saída de líderes que se 

sentiram perdidos no meio das mudanças e não tiveram disposição e vontade para 

aprender algo novo. É compreensível essa reação de alguns líderes quando se 

entendem a origem e a herança cultural da associação dos amigos. Em nenhum 

momento, porém, a ONG deixa de valorizar suas heranças de espiritualidade e de 

religiosidade cristã, apesar dessa espiritualidade cristã ter se enfraquecido 

comparada com a existente na primeira fase. 

 

Dessa forma, no aspecto das mudanças ocorridas nessas fases, os voluntários 

egressos do processo relataram vários pontos positivos e negativos, gerando uma 

divisão de opiniões e avaliações entre os líderes, o que demonstra que a 

organização ainda precisa se posicionar melhor sobre alguns aspectos do seu 

processo de desenvolvimento de lideranças. Percebe-se, nessas transformações e 

fases, certa perda de identidade, por isso essa divergência de opiniões e avaliações 

entre as gerações de líderes. O ponto principal notado é a perda relacionada aos 

momentos e valores da espiritualidade. 

  

Na perspectiva do crescimento e desenvolvimento pessoal, as avaliações feitas 

pelos egressos foram de que houve desenvolvimento quanto a crenças, 

religiosidade, espiritualidade, autodisciplina, relação interpessoais, relação com a 

sociedade – coletividade e cooperação -, com a família, no meio profissional e com o 

meio ambiente. Ressalta-se que a autodisciplina está diretamente relacionada e é 

verificada com a capacidade de ouvir, juntamente com a paciência e o autocontrole. 

 

As próximas observações estão relacionadas às forças e limitações das fases do 

PFLS da ABAN. A primeira, considerada a fase de implementação do processo, 

caracterizou-se pela formação de líderes com perfil religioso e assistencialista, 

sendo essa uma limitação verificada nessa fase, pois esse perfil restringe muito a 

capacidade da organização de desenvolver ações bem estruturadas para atrair 

novos parceiros e novos perfis de voluntários. A falta de ações sociais bem 

estruturadas compromete o desenvolvimento social. Entretanto, o ambiente 

espiritualizado, mesmo que doutrinado com uma religião, é uma força quando 

observados os valores que essa religiosidade imprime no caráter das pessoas, 
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fazendo com que as ações sejam feitas de fato com amor e dedicação ao próximo, 

sendo ela o objetivo de tudo. 

 

A segunda, considerada fase de estruturação do PFLS da ABAN, caracterizou-se 

pela estruturação de processos e da gestão de pessoas. As lideranças formadas 

nessa fase participaram e contribuíram para a construção de processos mais 

estruturados. Destaca-se como força principal a perseverança, pela qual, em meio 

às crises econômicas mundiais, muitos dos líderes formados na fase anterior se 

reinventaram e buscaram inovações na gestão para preparação e formação das 

novas lideranças. Tudo isso sem abandonar por completo o valor fundamental da 

ONG, que é a espiritualidade, e mantendo fortes os demais valores como a amizade 

e o amor ao próximo. Entretanto, houve limitações quanto às potenciais novas 

lideranças sociais locais, pois a busca por um processo de profissionalização causou 

o afastamento da comunidade no que diz respeito à identificação e ao sentimento de 

incapacidade para fazer parte das ações sociais desenvolvidas. 

 

A terceira fase marcou-se pela consolidação dos processos de formação de 

lideranças sociais, a partir da formatação e aprimoramento da gestão de pessoas. 

As forças dessa fase estão na abrangência dos temas sociais abordados, no 

fortalecimento da imagem da associação, que atrai voluntários de perfis 

diversificados, inclusive estudantes e profissionais voltados para a pesquisa 

acadêmica. Tudo isso fortaleceu a credibilidade e a confiança das ações sociais 

realizadas pela ONG. Entretanto, houve limitações quanto à consolidação do 

afastamento da comunidade e quanto ao distanciamento dos valores da 

espiritualidade, que diminuíram com a diversificação de perfis e com as novas 

perspectivas dos interessados no voluntariado. Cabe dizer que se a ABAN não 

reestruturar e reformular seu PFLS, ela irá cada vez mais se distanciar da 

comunidade como fonte para formar novas lideranças sociais e de sua 

espiritualidade - sendo essa uma herança marcante e considerada fundamental para 

a associação -, além de perder influentes lideranças em consequência desse 

distanciamento. 

 

Quanto às limitações do estudo desenvolvido, foram feitas algumas observações 

importantes. A primeira foi a busca por pesquisas que tratam de processos de 
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formação de lideranças, principalmente em organizações do terceiro setor. Existem 

bons estudos sobre terceiro setor e sobre lideranças, mas quanto à formação de 

lideranças observa-se expressiva queda na quantidade de estudos, que chegam a 

ser praticamente ínfimos em se tratando de formações de lideranças para o terceiro 

setor.  

 

A segunda limitação diz respeito ao momento de pandemia, que impossibilitou o 

acesso aos entrevistados e ao local para a coleta de dados de documentos e 

registros em arquivos presencialmente. Essa limitação foi superada pela utilização 

dos meios digitais disponíveis (Google Drive; MeetJitsi; Whatsapp e e-mail).  

 

Contudo, essa utilização apenas dos meios digitais contribuiu para gerar uma 

terceira limitação, a dificuldade para transcrever as entrevistas realizadas. Todas as 

entrevistas foram gravadas e grande parte delas foi afetada com falhas e 

interferências por má conexão com a internet, o que dificultou o entendimento das 

gravações. Esse fato também proporcionou o aumento do tempo de entrevista, pois 

era necessário por várias vezes pedir ao entrevistado para repetir o que ele havia 

dito, devido aos cortes na conexão e, consequentemente, na gravação. As conexões 

e velocidades de transmissão de dados via online dependem de vários fatores, 

inclusive financeiro, para contratar um serviço de qualidade, além da localização, do 

tempo, entre outros fatores. Com isso, a transcrição tornou-se longa e trabalhosa. 

 

A quarta e última limitação para a realização do estudo foi a falta de documentação 

e de registros em arquivos anteriores ao ano de 2015. Isso se agravou ainda mais 

com a pandemia, pois não era possível o acesso aos locais para verificação mais 

detalhada. Em 2015 também eram poucas as documentações, começando de fato a 

serem arquivadas e organizadas a partir de 2017. As informações de períodos 

anteriores foram coletadas por entrevistas com os egressos do processo e com o 

fundador, além de conversas informais com voluntários participantes da gestão de 

pessoas da época.   

 

O estudo sobre o processo de formação de lideranças da ABAN trouxe uma visão 

positiva sobre a importância de se valorizar e desenvolver o voluntariado. Grande 

parte das pessoas, e até mesmo das organizações sem fins lucrativos, compreende 
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o voluntariado como uma forma de ocupar o tempo ocioso e que pouco pode 

agregar ao desenvolvimento pessoal e refletir em mudanças comportamentais e de 

atitudes na vida das pessoas. Este estudo mostra que, com o voluntariado podem-se 

formar lideranças sociais e construir capital social e humano, ambos indispensáveis 

ao desenvolvimento social. Para tanto, é fundamental que as organizações sem fins 

lucrativos desenvolvam processos para capacitar, formar e transformar pessoas, 

que, não obstante à sua dedicação, poderão se tornar líderes de ações sociais que 

vão proporcionar melhores resultados para sociedade e para sua organização. 

 

Para a ABAN, o estudo foi uma possibilidade de entender quais caminhos foram 

trilhados em sua existência na formação de pessoas para liderar ações sociais. Foi 

também uma possibilidade de repensar sua estrutura e otimizar seu processo de 

formação de lideranças sociais para melhor preparar os novos líderes e, com isso, 

provocar mudanças nos indivíduos e na sociedade. No âmbito social e dos setores 

da economia parceiros do terceiro setor, espera-se mais valorização das ONGs e de 

suas lideranças, que se propõem a desenvolver trabalhos sociais com qualidade e 

com o suporte de voluntários competentes e comprometidos com a questão 

socioambiental. 

 

Por fim, acredita-se que esta pesquisa seja capaz de estimular novos estudos sobre 

a formação de lideranças sociais, sejam eles avaliativos ou analíticos. Conhecer as 

realidades das ONGs e das comunidades onde elas atuam confirma a importância 

de se ter pessoas e lideranças preparadas para enfrentar essas realidades e 

provocar mudanças nos âmbitos pessoal, social e ambiental. 
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Apêndices 

 

Apêndice A - Roteiro da ABAN de entrevista para entrada de novos voluntários 

 

Gestão de Pessoas: 

 Esclarecer sobre a necessidade do compromisso com o trabalho. 

Perguntas: 

 Entender qual o tipo de voluntariado (pontual ou participante) (Ninguém que entra 

pode ser associado. Isso é com o tempo). 

 Prefere atuar com tarefa administrativa ou diretamente na comunidade? Tem 

dificuldade em ir na comunidade? (Medo, preconceito, segurança, facilidade de 

deslocamento...). 

 Como é a sua espiritualidade? Tem abertura? (Deixar claro como a ABAN 

acredita na espiritualidade e que não há exigência de religião para estar na 

ABAN). 

 Quer atuar com a mesma profissão que exerce ou algo diferente? 

 Quais foram os motivos pelos quais você procurou o trabalho voluntário? 

 O que você entende que é o voluntariado? (Avaliar o conceito de voluntariado que 

a pessoa possui. Para cada situação existe um encaminhamento possível. Fique 

atento para isso). 

 Qual é sua trajetória profissional e acadêmica? 

 Quais são seus hobbies e habilidades não relacionadas ao trabalho profissional? 

 Qual o tempo que você tem para desempenhar as atividades? 

Apresentar as vagas existentes nos projetos 

 Com qual projeto você gostaria de trabalhar? O que você gostaria de fazer? 

(Questionar a missão que a pessoa tem, o desejo de realizar e avaliar os 

motivadores da pessoa e a relação com essa missão). 

 Comparar o tempo disponível com a missão desejada. 

Entrevistador pode tentar pensar uma proposta e oferecer, dizendo que será 

confirmado depois 

 Explicar que o trabalho deverá ser prazeroso e que ela pode mudar de missão 

caso seja necessário. 

 Explicar os próximos passos do processo de recrutamento e treinamento. 
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Apêndice B - Roteiro 1: entrevista com os voluntários e egressos do PFLS da 

ABAN  

 

ROTEIRO PROPOSTO PARA A PESQUISA DE CONCLUSÃO DO CURSO DE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL 

PEDRO LEOPOLDO 

 

Olá, AMIGO (A)! 

 

Gostaria de convidá-lo(a) a contribuir com esta pesquisa cujo objetivo é 

compreender e avaliar o processo de formação de lideranças sociais desenvolvido 

pela ABAN no período de 1997 a 2019. Sua participação é muito relevante para o 

estudo a ser desenvolvido. Os dados desta entrevista serão utilizados para a 

elaboração da minha dissertação de mestrado, orientada pelo Prof. Dr. Domingos 

Antônio Giroletti, no Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro 

Leopoldo. 

 

Nosso compromisso ao fazê-la é manter o sigilo em relação aos dados coletados e 

com a identidade dos informantes.  Por isso, nós agrademos sua participação 

sincera e íntegra na pesquisa.   

 

Informamos que sua participação é totalmente voluntária. Você deve se sentir livre 

para responder a todas as questões o mais honestamente possível.  

 

Muito obrigado por sua atenção! 

Luiz Edmundo Rosa Júnior (Pesquisador) - Telefone 38 9.xxxx 
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1. Sexo  
2. Ano em que entrou para a ABAN 
3. Participa atualmente da ABAN? Se sim, qual sua função? 

 
4. Endereço (Cidade e Bairro) 

Cidade: 
Bairro: 

5. Idade 
Quando entrou para ABAN:  
Atual:  

6. Estado Civil 
Quando entrou para ABAN 
Atual 

7. Ocupação principal 
Quando entrou para ABA_ 
Atual 

8. Religião 
Quando entrou para ABAN 
Atual 

9. Quem era a/o (nome do entrevistado) antes de entrar para a ABAN? Quais 
eram suas principais características? (Crenças, religião, espiritualidade, 
autodisciplina, relação interpessoais, relação com a sociedade – coletividade, 
cooperação - com a família, no meio profissional e com o meio ambiente) 

10. Como conheceu a ABAN? Você chegou até a ABAN ou a ABAN veio até 
você? Você já tinha vontade de ser voluntário ou foi motivado pela ABAN? 

11. Na sua visão, o que o(a) motivou e o que motivava as pessoas a entrar para a 
ABAN? O que as motiva hoje? Que avaliação faz dessas mudanças e por 
quê? 

12. Como a ABAN conseguia chegar às pessoas, por quais meios e quais tipos 
de informações? Como é hoje? Que avaliação faz dessas mudanças e por 
quê? (Meios de divulgação) 

13. Como foi seu processo para se tornar um membro da ABAN (seleção)? Como 
é hoje? Que avaliação faz dessas mudanças e por quê? 

14. Quais eram as principais funções sociais da ABAN quando entrou? Quais são 
hoje? Que avaliação faz dessas mudanças e por quê? 

15. Quais eram as principais características da ABAN quando entrou? Quais são 
hoje? Que avaliação faz dessas mudanças e por quê? 

16. Qual era o perfil dos voluntários quando entrou para ABAN? Qual é o perfil 
hoje? Você acredita que a ABAN influenciou para essas mudanças de perfil? 
Que avaliação você faz dessas mudanças? 

17. Quando se tornou membro da ABAN, quais treinamentos recebeu para 
começar suas atividades? Descreva com foi. Como é hoje? Que avaliação faz 
dessas mudanças? 

18. Como a ABAN capacitava/desenvolvia os voluntário? Descreva como era e 
como é hoje. Que avaliação você faz dessas mudanças? 

19. Na sua percepção, quais eram os principais valores da ABAN? Quais são 
hoje? Que avaliação você faz dessas mudanças de valores? 
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20. Quais eram os temas, os momentos e as capacitações desenvolvidos pela 
ABAN para formar seus voluntários? Eles eram coerentes com o propósito 
(missão e valores) dela? Que avaliação você faz disso ao longo de sua 
trajetória? 

21. Como você avalia o seu processo de desenvolvimento no âmbito pessoal 
(Crenças, religião, espiritualidade, autodisciplina, relação interpessoais, 
relação com a sociedade – coletividade, cooperação - com a família, no meio 
profissional e com o meio ambiente)? Você acredita que a ABAN contribui 
para isso? Como? 

22. Quais ensinamentos você busca passar para desenvolver e capacitar os 
membros que estão sob sua responsabilidade ou até mesmo em sua 
convivência na ABAN? A ABAN lhe dá suporte para realizar esse 
desenvolvimento? Como?  

23. Como você era avaliado(a) pelo seu trabalho como voluntário(a) na ABAN? 
(Quais critérios? De quanto em quanto tempo? Quem a realizava?) Como é 
hoje? Que avaliação você faz dessas mudanças? Você acredita ser 
importante ter avaliação dos voluntários? 

24. Na sua percepção, quais atitudes a ABAN tinha que contribuíam com a 
motivação dos voluntários? Quais atitudes ela tem hoje? Qual avaliação você 
faz dessas mudanças?  

25. O que o(a) motivou/motiva a permanecer na ABAN? 
26. Você acredita ser importante e busca ter atitudes que contribuam com esse 

ambiente motivacional? Por que acha importante? Quais atitudes você tem? 
27. Em que momento de sua trajetória dentro da ABAN você sentiu que era um 

líder social? Por quais razões? 
28. O que você destaca como pontos positivos e de melhorias no processo de 

formação de lideranças sociais da ABAN? 
29. Quem é a/o (nome do entrevistado) hoje, pós-ABAN? Quais suas 

características principais hoje? (Crenças, religião, espiritualidade, 
autodisciplina, relação interpessoais, relação com a sociedade – coletividade, 
cooperação - com a família, no meio profissional e com o meio ambiente). 
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Apêndice C - Roteiro 2: Entrevista com o fundador (diretor presidente) da 
ABAN  

 

ROTEIRO PROPOSTO PARA A PESQUISA DE CONCLUSÃO DO CURSO DE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL 

PEDRO LEOPOLDO 

 

Olá, Renato! 

 

Gostaria de convidá-lo(a) a contribuir com esta pesquisa cujo objetivo é 

compreender e avaliar o processo de formação de lideranças sociais desenvolvido 

pela ABAN no período de 1997 a 2019. Sua participação é muito relevante para o 

estudo a ser desenvolvido. Os dados desta entrevista serão utilizados para a 

elaboração da minha dissertação de mestrado, orientada pelo Prof. Dr. Domingos 

Antônio Giroletti, no Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro 

Leopoldo. 

 

Informamos que sua participação é totalmente voluntária. Você deve se sentir livre 

para responder a todas as questões o mais honestamente possível.  

 

Muito obrigado por sua atenção! 

Luiz Edmundo Rosa Júnior (Pesquisador) - Telefone 38 9.xxxxx 

 

1. Quem era o Renato e de onde veio (família, crenças, valores)? Constrói até 
fechar no Renato líder, fundando uma instituição. 

2. Renato, você chegou a ter vínculo com empresa privada, trabalhar de carteira 
assinada, antes ou ao longo desse processo? 

3. Qual era sua missão, com todo esse processo, da família e da religiosidade? 
Quais foram suas inspirações? 

4. Como você pensava e fazia para converter as boas intenções das pessoas em 
ações e resultados? Como articulava e articula isso? 

5. Como você mede o impacto e o desenvolvimento das pessoas?  
6. Você acredita que com você foi assim referente à Igreja, você deixa a Igreja, 

não no sentido de abandonar, continua com a semente, mas parte para outra 
atitude?  

7. Para você gerenciar esse desempenho da organização, evolução do 
desenvolvimento pessoal, como você faz isso, lucro quando não se tem lucro?  

8. Como classifica a importância da comunicação para se obter esse lucro? 
 


