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RESUMO 

 

 

O afrouxar dos laços sociais nas organização de trabalho e de estudo tem contribuído 

para o isolamento social e adoecimento dos indivíduos. Para enfrentar esse desafio, muitos 

buscam trabalhar em espaço de coworking ou associar-se a grupos de estudo e de pesquisa, 

nos quais possam encontrar apoio e sentir-se pertencentes. Tendo em vista que o senso de 

comunidade é definido como um sentimento que os sujeitos têm de pertencimento a um grupo 

e de que pessoas deste grupo se importam uns com os outros, a presente pesquisa teve como 

objetivo analisar se há senso de comunidade em grupo de pesquisa e em coworking e 

compreender sua natureza e dinâmica. Para isso foram realizados dois estudos de caso 

qualitativos, nos quais analisou-se como membros de um espaço de coworking e de um grupo 

de pesquisa vivenciam o senso de comunidade. Os dados encontrados em campo - a partir dos 

métodos da observação, entrevista semiestruturada e análise documental – expuseram três 

principais itens que contribuem para a vivência do senso de comunidade: a facilidade de 

associação e adesão ao grupo (fronteiras flexíveis); a aceitação pelo grupo de diferentes de 

níveis de engajamento dos membros, ativas (com senso de dono) e passivas (com senso de 

pertencimento), e o saciamento de necessidades pessoais dos indivíduos pela sua associação 

ao grupo. À medida que os membros satisfazem suas necessidades, eles desenvolvem um 

senso de comunidade pela organização. 

 

Palavras-chave: Senso de Comunidade; Grupo de Pesquisa; Coworking 
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ABSTRACT 

 

 

The weakening of social ties in work and study organizations has contributed to the 

social isolation and mental illness development on individuals. To overcome this, many 

individuals seek to work in coworking spaces and to join research and studies groups, where 

they can find support and social belonging. Considering that the sense of community is 

defined as a feeling of belonging to a group and knowing that the members of that group cares 

for each other, this research aimed to analyze if there is a sense of community in research 

groups and coworkings to understand its nature and dynamics. For this, two qualitative case 

studies were carried out, in which was analyzed how members of a coworking space and of 

research group experiences the sense of community. The data found in the field - from the 

methods of observation, semistructured interviewing and documentary analysis - presented 

three main facts that contribute to the experience of the sense of community: flexible 

boundaries to adherence the group (flexible membership); the acceptance by the group of 

different levels and type of participation, active (showing member´s sense of ownership) and 

passive participation (showing member´s sense of belonging); and the fulfillment of 

member´s needs by community resources. As members meet their needs, they develop a sense 

of community for the organization. 

 

Keywords: Sense of Community, Research Group, Coworking. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As formas de organização do trabalho nas organizações têm assumido diferentes 

formatos, seja por conta das mudanças tecnológicas, seja por conta da regulação econômica, 

seja enfim, pelo surgimento de inúmeros paradigmas culturais que valorizam tipos de 

relacionamento e contextos sociais variados (BLOCK, 2008; BOYD; NOWELL, 2017; 

BROWN, 2017; GARRETT; SPREITZER; BACEVICE, 2017; LAMPINEN; SUUTALA; 

KONU, 2017; SPINUZZI, 2012). 

Essa realidade, no entanto, transcende o nível de organização do trabalho, atingindo 

outros espaços e esferas da sociedade. É o que acontece com grupos movidos por conexões 

emocionais e múltiplos interesses que apresentam uma nova perspectiva acerca da sociedade, 

com valores religiosos ou outras formas de ligação espiritual. Neste sentido, padrões 

diferenciados têm surgido, tais como, a espiritualidade no mundo do trabalho, senso de 

comunidade em organizações empreendedoras, coworkings, o BA da conceituação de Nonaka 

e Takeuchi, e grupos de pesquisa orientados pela interdisciplinaridade. Um dos atuais desafios 

“é pensar amplo o suficiente para ter uma teoria e uma metodologia que tenham o poder de 

fazer a diferença”, diz Block (2008, p.4, nossa tradução), “e ainda serem simples e claras o 

suficiente para serem acessíveis a quem quiser fazer essa diferença. Precisamos de ideias de 

uma variedade de lugares e disciplinas para lidar com a complexidade de comunidade” 

(ASHMOS; DUCHON, 2000; BOYD; NOWELL, 2017; MILLIMAN; CZAPLEWSKI; 

FERGUSON, 2003; NONAKA; KONNO, 1998; SANTOS, 1994; VÄLIMAA; HOFFMAN, 

2008). 

Diante disso, evidencia-se a interdependência humana para o enfrentamento dos 

paradigmas atuais em uma sociedade que sofre com o afrouxar dos laços sociais. Quanto mais 

nos afastamos uns dos outros, mais difícil torna-se este enfrentamento, pois à medida que 

precisamos ganhar “controle sobre as condições sob as quais enfrentamos os desafios da vida” 

(BAUMAN, 2003, p.133-134), mais precisamos dos laços coletivos. Surge uma dicotomia 

que ressalta os gargalos culturais da fragmentada sociedade moderna ocidental, onde, por um 

lado, cresce o individualismo e as guerras de poder e, por outro, amplia-se imensamente os 

complexos problemas que exigem soluções coletivas (GRUMAN, 2002; VÄLIMAA; 

HOFFMAN, 2008).  

Essa contradição tem impactado negativamente as organizações. No mundo do 

trabalho, é perceptível a corrosão do espírito do trabalhador solidário, à medida que impera no 
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ambiente corporativo uma cultura que incentiva o individualismo, a competição, a 

insegurança no emprego, tudo isso contribuindo para minar o ambiente colaborativo. O 

resultado é a ausência de verdadeiro trabalho em equipe e de vínculos de confiança entres os 

trabalhadores, afetando o desempenho e o bem-estar organizacional e pessoal (BERRY, 1995; 

SOUZA et al., 2015; MINTZBERG, 2009; SENNETT, 2009). 

Diante disso, “as certezas que antes faziam parte da vida de um trabalhador foram 

substituídas por incertezas, medos e angústias”, que contribuem para o isolamento e o 

adoecimento dos indivíduos (BARRETO; HELOANI, 2015, p.546). Mesmo alternativas mais 

recentes do mundo do trabalho, tais como teletrabalho, home office, a utilização dos espaços 

de cafés como estação de trabalho, têm sido substituídos pela alternativa do coworking, uma 

nova forma de organização, na qual os indivíduos possuem ao menos um ambiente propício 

para exercerem suas atividades ocupacionais e encontrarem pessoas, com as quais podem se 

relacionar e criar laços sociais (GARRETT; SPREITZER; BACEVICE, 2017; MESQUITA, 

2016; MORISET, 2014; WATERS-LYNCH et al., 2016). 

Não somente em ambientes de trabalho ocorre o movimento anterior. Nas próprias 

universidades, por exemplo, com a sua massificação, perde-se a dimensão do senso de 

comunidade em favor do aumento quantitativo de alunos, cursos e projetos. Apesar disso, 

pesquisas têm mostrado que estudantes tendem a ser mais bem-sucedidos quando se sentem 

parte de uma comunidade. Esse sentimento não apenas fortalece o alcance de metas 

individuais como também produz estimulo para a cooperação e para criação de referências em 

termos de valor e objetivos, contribuindo para a diminuição da taxa de evasão de alunos 

(BRYAN et al., 2012; CHENG, 2004; MARSHALL et al., 2012; SCHREINER, 2013). 

Desta forma, em que pese o mal estar generalizado da modernidade (FREUD, 2011), há 

uma demanda por algo que se poderia denominar de senso de comunidade, muitas vezes 

identificado como uma dimensão da espiritualidade humana, que parece contribuir 

decisivamente para aumentar comprometimento, bem-estar, comportamentos de cidadania, 

desempenho e outros fatores que melhoram a longevidade e a saúde pessoal e organizacional 

(BOYD; NOWELL, 2017, p.211; ASHMOS; DUCHON, 2000; MILLIMAN; 

CZAPLEWSKI; FERGUSON, 2003). O presente trabalho se propõe a examinar a forma 

como este senso de comunidade ocorre em diferentes ambientes organizacionais no Brasil, 

estudando-se simultaneamente ambiente de trabalho e acadêmico para a compreensão da 

natureza e da dinâmica desse fenômeno, de forma a verificar a sua apropriabilidade pelos 

sistemas de gestão. 
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1.1. O PROBLEMA DA PESQUISA 

 

 

Os diferentes padrões de grupos e comunidades que operam no mundo do trabalho e da 

convivência social nem sempre o fazem de maneira pacífica. Muitas vezes os interesses 

individualistas colocam em risco o que parecia ser maneiras civilizadas de repensar a 

sociedade e o trabalho. Perde-se o senso de pertencimento mesmo com todas as tecnologias 

proporcionando o compartilhamento instantâneo de informações, a conexão entre pessoas e o 

acesso a diversas opiniões.  

Torna-se rara a segurança proporcionada pela existência de um “lugar onde somos 

emocionalmente, espiritualmente e psicologicamente um membro” (BLOCK, 2008, p. 2, 

nossa tradução). Predominam as fragmentações que resultam no isolamento e na solidão 

individual, e que impedem o indivíduo de viver de uma forma integra, unindo sua vida 

pessoal, social, profissional e espiritual. Nesse contexto, rege a ausência da sensação de 

completude que contribui para que o sujeito não se sinta à vontade para ser seu verdadeiro eu 

e para colocar-se diante das complexidades do mundo. Com isso, muitos talentos acabam 

ficando enrustidos, pois os sujeitos, ao não sentirem-se íntegros e seguros, não contribuem e, 

ao não contribuírem, não há diálogo, trocas de conhecimentos e inovações. A perda passa a 

ser, assim, não só no âmbito individual, mas no coletivo.  

Para enfrentar este problema, muitas pesquisas e experimentações empíricas têm sido 

empreendidas, seja no contexto do trabalho, da ciência, da religião e outros. Apesar disso, os 

estudos ainda são escassos na regionalidade brasileira. Block (2008, p.3, nossa tradução) 

expõe que “o tecido social e as comunidades bem-sucedidas em outros lugares não podem ser 

importados”. Logo, é preciso explorar localmente maneiras de contribuir para resolver esse 

problema global. Ganhar “uma compreensão holística do que é que nos liga psicologicamente 

às comunidades, às quais pertencemos, é fundamental para o desenvolvimento de ferramentas, 

que fortaleçam as comunidades e promovam o bem-estar dos seus membros” (BLOCK, 2008; 

BOYD; NOWELL, 2017; GARRETT; SPREITZER; BACEVICE, 2017; NOWELL; BOYD, 

2010, p.839, nossa tradução). 

Deste quadro, surge o questionamento central da pesquisa, que se concentra em indagar 

quais as possibilidades e estratégias para estimular o senso de comunidade em organizações e 

como este, contribui para fomentar o comprometimento do indivíduo com a organização. 

Buscando ampliar a compreensão do problema posto, irá se estudar o senso de comunidade 

em dois diferentes tipos de organização: um coworking e um grupo de pesquisa. 
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O problema principal será dividido nos seguintes subproblemas, conforme recomendam 

Leedy e Ormrod (2010) e Creswell (2007):  

● O senso de comunidade está presente nas organizações? 

● Como os participantes da organização vivenciam o senso de comunidade? 

● O que contribui para a criação de um senso de comunidade em cada contexto 

organizacional e para que ele seja mais ou menos presente nos indivíduos? 

 

1.2.  OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

O propósito dessa pesquisa é de descrever o senso de comunidade a partir dos 

significados que lhe são atribuídos, de práticas individuais e organizacionais para identificar o 

que promove ou inibe atitudes positivas nos indivíduos, membros de organizações. A 

pesquisa tem por objetivo investigar o formato, a intensidade e o alimento do senso de 

comunidade de modo a responder às questões levantadas e expostas na seção anterior. 

Assim, o objetivo geral e os objetivos específicos do trabalho contemplam: 

Objetivo Geral: analisar como o senso de comunidade ocorre em um grupo de pesquisa e 

um coworking a fim de compreender sua natureza e dinâmica. 

 Para a concretização do objetivo proposto, tem-se como objetivos específicos: 

● Verificar a existência do senso de comunidade em diferentes organizações; 

● Examinar em diferentes grupos como é vivenciadoo senso de comunidade, verificando 

a aplicabilidade da teoria desenvolvido por McMillan e D. Chavis (1986); 

● Identificar fatores que alimentam a existência do senso de comunidade; 

 

1.3. PRESSUPOSTOS INICIAIS 

 

Como pressuposto inicial desta pesquisa admite-se que existe senso de comunidade 

em determinadas organizações e que este contribui positivamente para sua manutenção e para 

o bem-estar dos sujeitos nestas. 

Acredita-se que todas as organizações, nas quais exista o senso de comunidade, 

possuem atividades comuns que contribuem para a preservação deste senso nos sujeitos e que 

estas podem ser fomentadas em diversos modelos organizacionais visando aumentar o 

comprometimento do indivíduo com a organização.  
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No entanto, considera-se que aspectos subjetivos e culturais relacionados à atividade 

fim da organização e à visão de mundo dos participantes possam influenciar o modo como o 

senso de comunidade é vivenciado. 

Desta forma, surgem indagações exploratórias iniciais, subdivididas por área de estudo 

com base na qual a estrutura geral proposta para esta pesquisa se divide, que são apresentadas 

a seguir: 

 Organização de Trabalho – Um Coworking 

 Quais significados são atribuídos ao senso de comunidade? 

 O que fomenta a existência do senso de comunidade? 

 

Organização de Ensino – Um Grupo de Pesquisa Universitário 

 Quais significados são atribuídos ao senso de comunidade? 

 O que fomenta a existência do senso de comunidade? 

 

1.4. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

O senso de comunidade tem o potencial de atuar diretamente na forma como as pessoas se 

relacionam em uma organização e com a organização. O Brasil carece de pesquisas que 

busquem compreender tal fenômeno humano, bem como seus impactos na gestão 

organizacional (CHAVIS; WANDERSMAN, 1990; GARRETT; SPREITZER; BACEVICE, 

2017; SHIGEHARU; KANASHIRO, 2017; TOWNLEY et al., 2011; SARASON, 1986). 

Diante desse cenário, a presente pesquisa busca compreender, por meio de uma 

abordagem qualitativa o conceito de senso de comunidade a partir da percepção dos sujeitos 

envolvidos em organizações, onde este senso se faz presente de diferentes formas, trazendo, 

com isso, uma contribuição original para o debate acerca do fenômeno em solo brasileiro. 

 

1.5. ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

A presente pesquisa foi redigida em seis capítulos, que detalham para o leitor como se deu 

o seu desenvolvimento. 

O primeiro capítulo, Introdução, introduz a temática abordada, apresentando as 

motivações para a realização desta pesquisa, os objetivos, as indagações exploratórias, a 

contribuição acadêmica almejada e sua estruturação.  
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O capítulo dois, Revisão da Literatura, apresentada uma revisão bibliográfica, que 

aborda questões empíricas sobre ambientes organizacionais, comunidades e senso de 

comunidade. Dentro da discussão sobre o fenômeno senso de comunidade, ressaltam-se os 

trabalhos de autores que o estudam em ambiente de trabalho e acadêmico, visando obter 

descrições que facilitem e justifiquem a realização desta pesquisa nesses campos. 

Por seguinte, no capítulo três, Metodologia, é descrito o método adequado para a 

coleta, tratamento e interpretação dos dados que visam responder às questões de pesquisa; o 

passo a passo a ser seguido nessas etapas e; as delimitações do método adotado.  

Por ser tratar da aplicação do estudo de casos múltiplos, no capítulo quatro, Estudo de 

Casos, é feita a caracterização das unidades de análise adotadas e no capítulo cinco, 

Discussão e Resultados, apresentados os resultados obtidos em cada uma dessas unidades. 

Os resultados que, inicialmente, são apresentados separadamente, são comparados e 

discutidos em conjunto no final.  

No sexto capítulo, Conclusões, são apresentados os desfechos obtidos da pesquisa, 

suas principais contribuições e são feitas sugestões para futuras pesquisas que podem se 

desdobrar desta.  

Por fim, encontram-se as referências às bibliografias consultadas.  
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2.  REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo é apresentado a transversalidade do fenômeno senso de comunidade aos 

diversos ambientes organizacionais e seu uso para enfrentar problemas atuais que ocorrerem 

nas organizações. Assim, este capítulo apresenta as visões de outras pesquisas realizadas 

sobre o senso de comunidade e seu estudo em ambientes de trabalho e de estudo. 

Para facilitar a visualização do caminho percorrido no levantamento desta bibliografia, 

elaborou-se um mapa da literatura, baseado em Creswell (2007), que é apresentado na  

Figura 1.  



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Mapa da Literatura 

Fonte: Adaptado de Creswell (2007, p.54) 

Desequilíbrios no Ambiente Organizacional 

Senso de Comunidade em Organizações 

Comunidades e Senso 

de Comunidade (SC) 

Sarason, 1974  

McMillan e Chavis, 1986  

Milliman,  Cazaplewski, 

Ferguson, 2003  

 

SC no Ambiente de 

Trabalho 

Garrett; Spreitzer; 

Bacevice, 2017 

Lampinen; Viitanen; 2015 

SC em Organizações 

de Ensino 

Boyer, 1990 

Cheng, 2004 

Schreiner, 2013 

Aumento de Resultados 

Mintzberg, 2009 

 

Coworking 

Garrett; Spreitzer; 

Bacevice, 2017 

Merkel, 2015 

Mesquita, 2016 

 

Grupo de Pesquisa 

Bahia, 2014 

Freitas Junior et al, 

2017 

 

Organizações  

Etzioni, 1989 

Mintzberg, 2009 

 

Superação da Fragmentação 

Sennett, 2009 
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Ao percorrer o mapa de literatura, compreende-se qual foi o caminho percorrido pela 

autora desta pesquisa na busca das análises feitas por outros autores sobre a temática da 

presente pesquisa, no que tange aos macro temas: Organizacionais, Comunidade e Senso de 

Comunidade e os subtópicos: Senso de Comunidade em Coworking e em Instituições de 

Ensino Superior  

 

2.1. ORGANIZAÇÃO  

 

A maior parte da vida se dá dentro de organizações, onde “nascemos, somos educados, 

trabalhamos, nos divertimos e morremos” (ETZIONI, 1989, p.1). Estas pessoas se juntam a 

fim de realizar atividades de forma organizada em “unidades planejadas, intencionalmente, 

estruturadas com o propósito de atingir objetivos específicos” (ETIZIONI, 1989, p 4). 

Existem diferentes tipos de organizações que variam suas configurações de acordo 

com maneiras como dividem e coordenam as tarefas para a realização de uma atividade. 

(MINTZBERG, 2009, p.12). As organizações rotineiramente assumem cinco tipos: Estrutura 

Simples; Burocracia Mecanizada; Burocracia Profissional; Forma Divisionalizada e; 

Adhocracia. 

Uma organização com uma estrutura simples é aquela que adota um formato 

hierárquico baseado na coordenação das tarefas pela supervisão direta. A que atua de forma 

divisionalizada, coordenada suas atividades de forma a padronizar os outputs, diferenciando-

se daquela baseada na adhocracia, na qual os próprios funcionários adequam o processo de 

trabalho pela comunicação informal.  

Existem ainda organizações que possuem uma burocracia mecanizada e que opera com 

base na padronização de processos, distinguindo-se daquelas que possuem uma burocracia 

profissional, baseada na padronização de habilidades. Segundo Mintzberg (2009, p.18), à 

medida que o trabalho se torna mais complexo, mais torna-se necessário padronizar as 

habilidades do trabalhador, pois tanto os outputs quanto o processo de trabalho deixam de ser 

padronizáveis.  

Apesar das diferentes estruturas que possam adotar, todas as organizações apresentam 

pelo menos as seguintes características:  

 

 

1) divisões de trabalho, poder e responsabilidades de comunicação, que não são casuais ou 

estabelecidas por tradição, mas são planejadas intencionalmente a fim de intensificar a 

realização de objetivos específicos;  

2) a presença de um ou mais centros de poder que controlam os esforços combinados da 

organização e os dirigem para seus objetivos; esses centros de poder precisam também 
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reexaminar continuamente a realização da organização e, quando necessário, reordenar sua 

estrutura, a fim de aumentar sua eficiência;  

3) substituição do pessoal, isto é, as pessoas pouco satisfatórias podem ser demitidas e 

designadas outras pessoas para as suas tarefas. A organização também pode recombinar o 

seu pessoal através de transferência e promoções (ETIZIONI, 1989, p. 3).  

 

 

Assim “corporações, os exércitos, as escolas, os hospitais, as igrejas e as prisões” são 

consideradas organizações ao contrário de “tribos, as classes, os grupo étnicos, os grupos de 

amigos e as famílias” por atenderem os critérios acima, controlando sua natureza e seu destino 

a fim de atingir objetivos específicos.  

Os objetivos constituem uma fonte de legitimidade que justifica as atividades de uma 

organização e, na verdade, até sua existência, servindo como um parâmetro de avaliação de 

sua produtividade. No entanto, às vezes os objetivos apresentados pela organização não são o 

verdadeiro objetivo que esta procura atingir como uma coletividade, pois a maioria de seus 

recursos e os compromissos de seus participantes estão direcionados para outra finalidade.  

A existência de conflitos entre o homem e a organização só foi descoberta pelos 

estudos das organizações, nos anos 50 e 60, a partir dos quais passou-se a sugerir maneiras 

pelas quais a administração poderia, ao prestar atenção às necessidades sociais e culturais e 

não só econômicas, aumentar a satisfação e as necessidades dos trabalhadores (ETIZIONI, 

1989). 

Até então, a Teoria Clássica não reconhecia a existência de conflitos entre o homem e 

a organização. Encarava a organização de um ponto de vista principalmente administrativo ao 

supor que o que era bom para a administração era bom para os trabalhadores, pois assim como 

o trabalho duro aumentava a eficiência da organização e produzia mais lucros, mais lucros 

conduzia a maiores salários e a maior satisfação do trabalhador (ETIZIONI, 1989). 

Os estudos foram evoluindo a ponto de concluir que: as estruturas das organizações, 

tanto as formais (determinadas pelas posições ocupadas na organização) tanto as informais, 

(formadas por grupos informais de trabalho) são inseparáveis; que apesar de existir maneiras 

de tornar a realização da atividade mais agradável, nenhuma o torna satisfatório em um 

sentido absoluto; e que não são todas as organizações que possuem grupos informais de 

trabalho. A existência de outros grupos sociais na vida dos membros como a família, a 

comunidade e os grupos religiosos, inibe o apetite por afeição, ligações e necessidades 

gregárias. No entanto, quanto maior o engajamento, menor a necessidade de controle da 

realização das tarefas pelos membros e maior a satisfação(ETIZIONI, 1989).. 

Assim, a análise da inter-relação das pessoas tornou-se um dos principais componentes 

da estrutura organizacional, definindo em conjunto com as tarefas e as tecnologias: a 
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hierarquia, o fluxo de informações, as funções e os níveis de tomada de decisão, entre outros 

elementos do desenho organizacional.  

A estrutura, isto é, a configuração interna de uma organização é influenciada também 

pelas características do ambiente organizacional, ou seja, a realidade externa a que estão 

expostas.  

As mudanças atuais nas esferas econômicas e políticas debilitaram o desejo e a 

capacidade de cooperar dos membros das organizações. As atividades têm cada vez mais um 

caráter de curto prazo, sendo as relações sociais também de curto prazo e superficiais, 

debilitando-se o conhecimento dos membros sobre a organização e seu comprometimento 

com ela. As relações superficiais e os vínculos institucionais breves reforçam o efeito de silo: 

as pessoas ficam na reserva, não se envolvem com problemas que não lhes dizem respeito 

diretamente, sobretudo no trato com aqueles que fazem algo diferente na instituição 

(SENNETT, 2012, pag. 18-19).  

“Subcontratação, terceirização, métodos de produção enxuta, redução do quadro 

funcional, trabalho individualizante e mercados personalizados”, tem instaurado a perda do 

sentimento de pertencimento a uma comunidade nos ambientes organizacionais. Essas 

mudanças, segundo Mintzberg (2009, 2015) são indicadores de desequilíbrios econômicos e 

políticos que ameaçam a democracia e a humanidade e que precisam ser reajustados para 

garantir a sobrevivência da humanidade. Em sua visão para que haja uma sociedade saudável 

é preciso ter equilíbrio entre os setores público, privado e plural (terceiro setor). A restauração 

do equilíbrio deve ocorrer a partir do que ele chama de setor plural, um setor de 

“comunidades fortes, onde encontramos muitas das nossas afiliações sociais” composto de 

todas “as associações que não são nem públicas nem privadas”, bem como de “movimentos 

sociais organizados”. É nas comunidades que as pessoas têm a inclinação e a independência 

para enfrentar problemas difíceis” (MINTZBERG, 2015, p.1, 12 e 87). 

Organizações que atuam como comunidades funcionam melhor do que as empresas 

tradicionais, deixando de fomentar o individualismo privado à custa da cidadania coletiva e da 

comunitariedade cultural e sendo “livres da pressão de maximizar o valor para acionistas que 

não conhecem ou de se submeter ao controle de departamento governamentais”. São 

organizações que visam: i) ter membros, e não trabalhadores, com um propósito maior do de 

desempenhar uma função; ii) ter natureza igualitária, e por isso ter pessoas naturalmente 

engajadas sem precisar ser formalmente empoderadas com cargos hierárquicos; iii) com 

pessoas que se unem para funcionar em relações colaborativas (MINTZBERG, 2015, p. 106).  
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No entanto, para que haja espaço para comunitariedade colaborativa é preciso repensar 

“as práticas em moda nas grandes empresas” como “a única maneira de gerenciar tudo: 

crescer implacavelmente, medir obsessivamente, planejar estrategicamente e chamar o chefe 

CEO para que ele lidere heroicamente, com uma remuneração obscena” (MINTZBERG, 

2015, p. 66). 

Muitas dessas práticas se tornaram disfuncionais, surgindo a necessidade de renovação 

para a comunidade poder ser um modelo que favorece a escala tanto econômica quanto social 

a medida que ajuda a recriar um senso de comunidade, revertendo o processo de fragmentação 

e do isolamento do indivíduo em detrimento do engajamento social (BAUMAN, 2003, p.133-

134; BERRY, 1995; ZANI; CICOGNANI, 2012). Entender modelos de comunidade de 

diferentes organizações, como coworkings e grupos de pesquisa, a fim de ampliar as 

oportunidades de compreender como as relações pessoais podem garantir um 

desenvolvimento saudável, que equilibre necessidades individuais e coletivas sem dominação 

e depredação. 

 

2.1.1. Coworking 

 

Em 1999 o designer de jogos Bernard DeKoven cunhou o termo coworking para 

descrever o prazeroso e colaborativo trabalho realizado conjuntamente por designers no 

processo de desenvolvimento de games, em que todos atuavam juntos e como iguais. Esse 

termo se transformou com o passar do tempo e em 2005 foi reinventado por Brad Neuberg ao 

ser associado a um espaço físico destinado a reunir profissionais que quisessem trabalhar em 

comunidade (CAPDEVILA, 2014; FUZI, 2016; GARRETT; SPREITZER; BACEVICE, 

2017; MEDINA; KRAWULSKI, 2015; MESQUITA, 2016; SOARES; SALTORATO, 2015; 

SPINUZZI, 2012; WATERS-LYNCH et al., 2016). 

 

 

Foto 1 - Primeiro coworking aberto em São Francisco 

Fonte: GLOBAL COWORKING BLOG, 2017. 
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O que Neuberg buscava, era o que o sociólogo Ray Oldenburg (1989) definiu em seu 

livro como sendo um “terceiro ambiente”, um local fora do lar e do escritório, onde pessoas 

pudessem se reunir e socializar de maneira livre e informal, ou seja, um meio termo entre um 

local de trabalho tradicional enrijecido e um ambiente livre, porém isolado (GANDINI, 2015; 

MERKEL, 2015; MORISET, 2014). 

Com isso, embora o coworking, fundado por Neuberg, tenha sido pequeno (limitada a 

cinco pessoas) e tenha fechado suas portas no período de um ano, foi suficiente para inspirar 

outros pioneiros de coworking, tais como Jay Dedman e Ryanne Hodson a abrirem um 

segundo espaço chamado Hat Factory, e Chris Messina e Tara Hunt a estabelecerem um 

terceiro (WATERS-LYNCH et al., 2016). O modelo de coworking foi se difundindo de forma 

significativa no mundo e apresentando uma taxa expressiva de crescimento anual desde 

2007(GANDINI, 2015). Atualmente o crescimento permanece, porém a um percentual menor, 

por volta de 30% (DESKMAG, 2017). 

 

Gráfico 1- Crescimento de espaço de coworking 

 

Fonte: Deskmag, 2017. 

 

No Brasil o movimento também se instaurou por volta de 2007 e desde então tem 

apresentado um crescimento significativo, que contempla um total de 810 espaços, dos quais 

40% encontra-se no Estado de São Paulo e 10% no Rio de Janeiro (MEDINA; 

KRAWULSKI, 2015).  

O coworking é comumente habitado por profissionais a procura de um local que 

permita separar as esferas do trabalho, lazer e lar; escapar do tédio e da frustração de trabalhar 

sozinho; e estabelecer uma rotina com tempo para o escritório e vida privada (MERKEL, 

2015). Com isso, passa a ser um meio que diminui o risco individual por propor um 

compartilhamento flexível e de baixo custo de escritório, que atende as necessidades de 

pequenas empresas, autônomos, funcionários de organizações, empresários emergentes, tele 

trabalhadores e de todos aqueles que não conseguem e/ou desejam manter um espaço de 
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escritório e se viam forçados a trabalhar de casa ou em outro locais alternativos (KOJO, 

NENONEN, 2013; MERKEL, 2015). 

Assim, como serviços de locação de espaços de escritório economicamente acessíveis, 

a adesão ao coworking é ofertada a preços que se moldam de acordo com a demanda de cada 

usuário, podendo ter como base o tempo e ser cobrada por hora, dia, semana ou mês de uso; 

como também o tipo de associação que varia de acordo com o acesso a locais de trabalho fixo 

ou não fixos e permissão para uso de salas de reunião. Os, que aderirem à modalidade que 

inclui uma estação de trabalho fixa, podem ter armários para guardar seus pertences pessoais e 

chaves do estabelecimento. (KOJO & NENONEN, 2013) 

Ademais, muitos usuários, denominado coworkers, buscam ampliar suas redes de 

contato, sendo segundo (MEDINA, KRAWULSKI, 2015) “a ideia de colaboração e 

compartilhamento é um dos objetivos centrais do coworking”.  

Por isso, a maioria dos coworkings são planejados de forma a propiciar a comunicação 

e relações interprofissionais, sendo seus ambientes abertos sem interferência de paredes ou de 

quaisquer outros obstáculos visuais, as mesas arrumadas de forma a proporcionar contato 

visual entre indivíduos, com áreas comuns (cozinha, salas de reuniões, sofás) que facilite a 

ocorrência de reuniões formais e encontros informais (MERKEL, 2015). 

Somatizando ao design do espaço físico, a interação entre indivíduos também é 

estimulada por atividades que ocorrem no local, que normalmente são organizadas pelo dono 

ou um responsável pela administração do local, como a introdução de políticas e práticas de 

gerenciamento comunitário, workshops, eventos para usuários (tais como festas) e promoção 

do conhecimento dos membros entre si por meio do uso de um software de gerenciamento de 

comunidade interno ou por uma "parede facial" física com fotos e descrições dos usuários 

espaciais (KOJO, NENONEN, 2013). 

Com isso, os ambientes de coworking acabam por facilitar a troca de conhecimentos, a 

cooperação intra e interorganizacional, a solidariedade e a criatividade, acabando por 

modificar os sentidos (nem sempre positivos) atribuídos ao trabalho e passando a ser 

considerado algo a mais do que o simples compartilhamento de um espaço (MEDINA; 

KRAWULSKI, 2015). 

Pelos diversos motivos pelos quais indivíduos podem optar por trabalhar em um 

espaço de coworking, o conceito do que é o coworking ainda não possui uma definição 

consensual, podendo ser para uns a prática de trabalhar individualmente em um ambiente 
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compartilhado e para outros o trabalho em conjunto em um mesmo projeto (GANDINI, 

2015). 

Os dados coletados pela pesquisa realizada pela Deskmag em outubro de 2016 

mostram como os diversos conceitos usados na autodefinição dos usuários/proprietários dos 

espaços de trabalho compartilhado flexíveis variam de espaço de coworking a local artístico. 

 

Gráfico 2- Indefinição do conceito de coworking 

 
Fonte: Deskmag, 2017. 

 

Com isso, realizou-se um mapeamento na literatura para analisar qual (is) conceito(s) 

são atribuídos ao coworking pela comunidade acadêmica (Ver Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Referencial teórico do conceito de Coworking 

Autor(es) Metodologia Definição Conceitos chaves 

Garrett et al., 

2017 
Estudo de Caso 

“espaços compartilhados onde os 

indivíduos fazem seu próprio trabalho, 

mas na presença de outros com o 

propósito expresso de fazer parte de 

uma comunidade”. Resumo- nossa 

tradução 

Comunidade 

Espaço compartilhado 

Realização do próprio 

trabalho 

Leclercq-

Vandelannoitte 

& Isaac, 2016 

Revisão da 

Literatura 

“Os espaços de coworking são tipos 

específicos de “terceiros lugares”, 

onde os coworkers buscam um senso 

de socialização e comunidade, 

oportunidades de serenidade e 

criatividade e encontros de redes para 

aumentar seu capital social e evitar as 

desvantagens da virtualização sofrida 

nas duas primeiras ondas” p.4-5 – 

nossa tradução 

 

Terceiro Lugar 

Senso de comunidade 

Capital Social 

Oportunidades de serenidade 

e criatividade 

58% 

14% 11% 
5% 4% 4% 2% 1% 

Como coworkings se definem como...
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Quadro 1 - Referencial teórico do conceito de Coworking 

Autor(es) Metodologia Definição Conceitos chaves 

Bouncken & 

Reuschl, 2016 

Revisão da 

Literatura  

“Os espaços de coworking 

proporcionam aos seus usuários 

individuais ou institucionais um uso 

flexível e altamente autônomo de um 

espaço social e de escritório e que 

facilita a interação pessoal direta entre 

os usuários para interesses sociais, de 

aprendizagem, culturais e 

comerciais”. p.6 – nossa tradução 

Autonomia 

Social 

Lazer 

Trabalho 

Economia 

Mesquita, 2016 Estudo de Caso 

“Dado grupo social, unido em torno 

de um objetivo comum, dentro de um 

espaço delimitado, trocando valores e 

expectativas, e interagindo com os 

recursos que o rodeia, desencadeia o 

fenômeno de coworking” p. 62 

Grupo social 

Objetivo comum 

Espaço delimitado 

Soares & 

Saltorato, 2015 
Estudo de Caso 

“Estabelecido um ambiente no qual as 

pessoas necessariamente têm o 

diálogo como um dos pontos cruciais 

para o bom desempenho, o coworking 

implica na ideia de autogestão grupal 

dentro de um espaço de trabalho”. 

p.63  

Diálogo 

Autogestão Grupal 

Merkel, 2015 
Revisão da 

Literatura 

“Como lugares de trabalho 

flexivelmente rentáveis, econômicos e 

orientados para a comunidade, 

espaços de coworking facilitam 

encontros, interação e um rico 

intercâmbio entre trabalho 

diversificado, prática e comunidades e 

culturas epistêmicas”. p.122- nossa 

tradução” 

Lugares flexivelmente 

rentáveis 

Orientados para a comunidade 

Gandini, 2015 
Revisão da 

Literatura 

“Praticamente concebidos como 

estrutura de locação de um espaço em 

um escritório compartilhado (os 

trabalhadores contratam uma mesa e 

uma conexão wi-fi), os coworkings 

são, mais do que isso: são lugares 

onde profissionais independentes 

vivem suas rotinas diárias lado a lado 

com colegas de trabalho, em grande 

parte trabalhando no mesmo setor - 

circunstâncias que têm grandes 

implicações na natureza do trabalho 

desses profissionais, na relevância das 

relações sociais em suas próprias 

redes profissionais e, em última 

análise, na existência desses 

trabalhadores na economia do 

conhecimento.“ p.2- nossa tradução 

Profissionais independentes 

 

Relações sociais 

 

Economia do conhecimento 
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Quadro 1 - Referencial teórico do conceito de Coworking 

Autor(es) Metodologia Definição Conceitos chaves 

Schopfel, 

Roche, Hubert, 

& Schopfel, 

2015 

Revisão da 

Literatura 

“Co-working significa criar links 

entre indivíduos e grupos, 

aumentando a permeabilidade dos 

limites do grupo e abrindo o espaço 

para indivíduos, grupos e redes de 

fora” p.72- nossa tradução 

Links entre indivíduos  

 

Aumento de permeabilidade 

de grupo 

 

Espaço para o de fora 

Moriset, 2014 
Pesquisa 

exploratória 

"O uso de terceiros lugares pelos 

membros da classe criativa é anterior 

aos computadores e à Internet. De 

alguma forma, os espaços de 

coworking são uma reminiscência de 

cafés literários que floresceram no 

início do século XX, como o Cabaret 

Voltaire em Zurique, lugar de 

nascimento do dadaísmo, ou Le Café 

de Flore e Les Deux Magots em Saint-

Germain-des-Prés (Paris)". p. 6 – 

nossa tradução 

"Além do layout do espaço, o 

coworking é primeiro uma atmosfera, 

um espírito e até um estilo de vida". p. 

7 – nossa tradução 

Terceiro Lugar 

Estilo de Vida 

Um Espírito 

Kordi-hubbard, 

2013 

Pesquisa 

exploratória 

“cowork= executar ou performar 

juntos  

espaço de coworking - o ambiente que 

permite a atividade de coworking” 

p.3 – nossa tradução 

Performar juntos 

Capdevila, 2014 
Revisão da 

Literatura 

“No que diz respeito a este artigo, os 

espaços de coworking são definidos 

como espaços locais onde 

profissionais independentes trabalham 

compartilhando recursos e estão 

abertos a compartilhar seus 

conhecimentos com o resto da 

comunidade” – p.3 Tradução nossa 

Espaços locais 

 

Profissionais Independentes 

 

Compartilhamento de 

recursos e conhecimento 

Santos, 2012 
Revisão da 

Literatura 

“A prática de compartilhar esses 

espaços públicos de socialização e 

convivência ganhou o nome de 

coworking e virou tendência em 

grandes centros urbanos” p.31 

Prática de compartilhar  

Espaço de socialização e 

convivência 

Spinuzzi, 2012 
Teoria 

Fundamentada 

“Um espaço de coworking é um lugar 

para fazer o trabalho - 

especificamente, trabalho de 

conhecimento ou serviço p.418[...] O 

coworking não é um produto concreto, 

como um edifício, mas um serviço - 

Local para trabalhar 

Serviço indireto de 

networking 
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Quadro 1 - Referencial teórico do conceito de Coworking 

Autor(es) Metodologia Definição Conceitos chaves 

de fato, um serviço que os 

proprietários fornecem indiretamente, 

por meio da disponibilização de um 

espaço onde os coworkers podem 

disponibilizar suas atividades em uma 

rede por meio de interações entre 

pares (realizar networking). Este 

serviço é agora vagamente definido, 

permitindo diferentes configurações; 

Consequentemente, vimos várias 

contradições no objeto, atores e 

resultados do coworking”. p.431 – 

nossa tradução 

Fonte: Autora 

 

Com base nas informações apresentadas, verifica-se a existência de diferentes 

definições para o conceito de coworking. Isso se justifica pela dependência do coworking das 

características de seus usuários, pela sua possibilidade em assumir diferentes configurações 

(SPINUZZI, 2012) e por seu conceito estar sujeito a uma constante renegociação por parte da 

comunidade de seus praticantes (MERKEL, 2015; SPINUZZI, 2012). 

É possível identificar, no entanto, objetos comuns nas definições dos autores, tais 

como: “espaço de trabalho compartilhado”; “comunidade”; “interesses/relações sociais”; 

“espírito”; “autogestão grupal”; sinalizando a importância do aspecto social desses ambientes, 

que apesar de ofertar flexibilidade e independência de seus usuários para com o espaço, visa 

criar dependência destes para com as relações sociais com os demais participantes, por meio 

da criação de redes e/ou de um senso de comunidade (BOUNCKEN; REUSCHL, 2016; 

CAPDEVILA, 2014; GANDINI, 2015;GARRETT; SPREITZER; BACEVICE, 2017; 

ISAAC, 2016; LECLERCQ-VANDELANNOITTE; MERKEL, 2015; MORISET, 2014; 

SANTOS, 2012; SCHOPFEL et al., 2015; SOARES; SALTORATO, 2015; SPINUZZI, 

2012).  

Apesar dos espaços de coworkings possuírem essas e outras características, eles são 

comumente confundidos com outros tipos de organizações como escritórios compartilhados. 

Moriset (2014, p.7) explica suas diferenças ao dizer que telecentros e escritórios flexíveis, 

apesar de possibilitarem o aluguel de um espaço de escritório assim como no coworking, 

possuem baixa interação profissional, onde não se busca estabelecer práticas ou atmosferas 

colaborativas. Enquanto as incubadoras, distinguem-se coworking por selecionarem seus 
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membros e serem focadas em projetos de startup, e não serem como um terceiro ambiente, 

cuja adesão é voluntária e frequência assim como o perfil de trabalhadores são flexíveis. 

Na presente pesquisa adotar-se-á a definição de coworking como uma nova forma de 

organização do trabalho, na qual trabalhadores têm um ambiente propício para exercerem suas 

atividades ocupacionais e encontrarem pessoas com as quais podem se relacionar e criar laços 

sociais, a ponto de alimentar um senso de pertencimento a uma comunidade (GARRETT; 

SPREITZER; BACEVICE, 2017). 

Floreia nesses ambientes um novo modelo de agrupamento humano que busca de 

forma coletiva e não competitiva, enfrentar os desafios impostos pelo modelo societário atual 

e sua intensa demanda produtiva pela geração de serviços, produtos e conhecimentos. 

Contudo, não só na esfera ocupacional, mas no âmbito acadêmico, berço dos novos saberes e 

de rivalidade de egos, a atuação coletiva em rede também passa a ser essencial para o 

enfrentamento da complexidade dos problemas atuais (NUNES; TOLFO, 2015, HACKETT; 

RHOTEN, 2009). Grupos de Pesquisa e Desenvolvimento ganham destaque diante desse 

cenário, sendo detalhados no subitem a seguir. 

 

2.1.2. Grupos de Pesquisa  

 

Em instituições de ensino, professores e alunos com interesses comuns de pesquisa 

aglutinam-se em denominados de Grupos de Pesquisa (GP), a fim de trocar saberes e trabalhar 

em conjunto. O GP é um ambiente em que pesquisadores compartilham instalações e 

equipamentos, desenvolvem pesquisas e formam pesquisadores, sendo a inter-relação entre os 

membros hierárquica e definida de acordo com as experiências e competências técnico-

científicas de cada um. 

No geral, pode-se dizer que é um coletivo, que quando possui expressividade, costuma 

influenciar o direcionamento das pesquisas institucionais sendo, inclusive, uma categoria de 

fomento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pela 

qual pesquisadores podem obter financiamento institucional ou mesmo individual como 

bolsas de produtividade (BAHIA, 2014). 

Para o CNPq os GP representam um modo de organizar e fortalecer a Ciência e 

Tecnologia (C&T) no Brasil e sua institucionalização é monitorada, por meio de uma 

plataforma web chamada de “Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil” em que qualquer 

um pode acessar “informações sobre os pesquisadores envolvidos nos grupos de pesquisa, as 
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linhas de pesquisa, as especialidades, a produção de cada grupo pode ser acessada por região, 

por área de conhecimento entre outros indicadores” (BAHIA, 2014, p. 5). 

Para a institucionalização de um GP, segundo o CNPq, é preciso que o grupo conte 

com a participação de no mínimo um pesquisador com doutorado e mais uma pessoa, que se 

dedique em regime exclusivo às atividades de pesquisa, tais como: (i) cooperação de pesquisa 

e/ou elaboração de projetos de pesquisa; (ii) desenvolvimento de modelos conceituais e 

construção de protótipos; (iii) elaboração e publicação de trabalhos científicos; (iv) pesquisa e 

revisão da literatura; (v) realização de reuniões para apresentação e discussão de ideias; (vi) 

utilização de tutoriais e de material relacionado às áreas de atuação do grupo que possam 

favorecê-la; (vii) desenvolvimento de novos projetos de pesquisa; (viii) participação em 

cursos e eventos. (CNPq, 2018; FREITAS JÚNIOR et al, 2017; LICHTNOW, 2001; 

WANGENHEIM et al., 2001). 

Essas e outras atividades desenvolvidas no grupo podem contar também com o apoio 

de outros acadêmicos, bolsistas e voluntários e contribuir para que cada membro tenha: 

 

 

i) maior visibilidade entre a academia e a realidade, despertando o espírito reflexivo 

e crítico sobre este contexto; ii) o acompanhamento da trajetória de um projeto de 

pesquisa, convivendo com seus limites e ampliando suas possibilidades; iii) a 

responsabilização em torno das atividades inerentes que a pesquisa impõe; iv) o 

aprofundamento da busca de conhecimentos utilizando os meios eletrônicos e 

demais alternativas disponíveis (KRAHL et al, 2009, p.147).  

 

 

Essas experiências, inerentes ao processo de pesquisa, podem proporcionar também o 

despertar de um desejo por conhecimento em seus integrantes que auxilia nas “consolidações 

de linhas de pesquisa, aprofundamento do aprendizado teórico e o aperfeiçoamento dos 

procedimentos metodológicos”, segundo Teixeira, Passos e Arruda (2015, p.526). Por isso, 

dissertações e teses produzidas pelos estudantes de pós-graduação, que participam de GP, 

tendem a ter uma maior qualidade, segundo esses autores.  

O desejo por conhecimento, no entanto, é só um dos seis fatores que Teixeira, Passos e 

Arruda (2015, p.526) encontraram em sua pesquisa sobre GP. Segundo eles existem seis 

fatores que corroboram para a formação de pesquisadores em GP, que são: 1) Interesse 

(Envolvimento com a pesquisa); 2) Conhecimento (Aprendizado dos principais referenciais 

teóricos da área); 3) Metodologia (Aprendizado dos métodos e técnicas de coleta e 

organização dos dados); 4) Criatividade (Articulação dos referenciais teóricos e dados); 5) 

Comunidade (participação em uma comunidade de pesquisa); 6) Identidade (Visão de si 

mesmo como pesquisador).  
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O quinto fator, Comunidade, consiste no: 

 

 

momento em que o estudante participa de uma comunidade de pesquisa e aprende o 

modo como ela reflete, questiona, define, valida, valoriza e comunica as 

investigações de seus membros. É também o momento em que ele enfrenta os rituais 

e procedimentos de validação de comunidades, tais como: participar de qualificações 

e defesas de dissertações, teses, trabalhos de conclusão de curso, monografias, entre 

outros, sendo ele o candidato ou o membro de banca; participar de eventos, 

congressos, mesas-redondas, conferências, seminários, workshops etc., como 

apresentador ou ouvinte; submeter artigos, trabalhos, projetos etc., para revistas e/ou 

congressos da área, ou agências de fomento; atuar como parecerista ad hoc 

(TEIXEIRA, PASSOS E ARRUDA, 2015, p.531) 

 

 

Em busca de organizações para as quais o senso de comunidade possua significância, 

verificou-se, pela pesquisa de Teixeira, Passos e Arruda, 2015, a importância da comunidade 

para os Grupos de Pesquisa.  

Segundo eles, os alunos, ao participarem de grupos de pesquisa, passam a aprender 

com os demais membros, linguagens e ferramentas científicas, que os auxiliam nos rituais 

acadêmicos e em sua formação como pesquisador. Ao mesmo tempo, passam a contribuir 

para as investigações do grupo ao compartilharem seus conhecimentos e achados. Há uma 

troca entre os membros, que é essencial para a ciência e para o pesquisador. Conforme diz 

Feres (2010, p. 140): 

 

 
A leitura de livros, revistas, relatórios, ainda que indispensável ao processo de 

aprimoramento profissional, não é suficiente. São fundamentais a correção, a 

revisão, a retroalimentação e o estímulo que só o contato pessoal oferece. É ele que 

cria laços humanos, propiciando confidências, trocas de opinião e o fortalecimento 

do espírito de grupo. 

 

 

Os laços humanos são para o GP, como um avião para um piloto: precisam ser 

cuidados e monitorados para a garantia de seu bom funcionamento. E a manutenção dessas 

laços, em GP, é abordada pelos autores Freitas Júnior et al. (2017) que falam: 

 

 

um grupo eficaz é aquele que apresenta desempenho na tarefa e manutenção dos 

recursos humanos. O desempenho na tarefa refere-se ao alcance de metas de 

desempenho, levando em consideração os custos, os prazos, os recursos e a 

qualidade técnica. A manutenção dos recursos humanos considera se os membros do 

grupo estão suficientemente satisfeitos com suas tarefas, os resultados e o 

relacionamento interpessoal para que trabalhem de maneira coesa. (p.129) 

 

 

Para esses autores, um grupo de pesquisa deve satisfazer duas funções básicas: de 

tarefa e de manutenção dos recursos humano, ou seja, produzir e satisfazer as necessidades 
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emocionais e sociais de seus membros, mantendo relações interpessoais de cooperação e de 

coesão. O trabalho conjunto dos pesquisadores em um grupo de pesquisas é como o de um 

membro de uma comunidade: essencial para o alcance das metas, para o compartilhamento de 

esforços e trocas de experiências. Por isso, a seguir, será apresentado o conceito de 

comunidade e de senso de comunidade.  

 

2.2. COMUNIDADES E SENSO DE COMUNIDADE  

 

Comunidade é um fenômeno estudado há anos por diversas áreas de conhecimentos, que, 

no entanto, não possui uma definição consensual. A literatura apresenta uma gama de 

definições, que podem ser sintetizadas a partir do Quadro 2. 

 

Quadro 2- Referencial Teórico de Comunidade 

Autor /Ano de publicação Definição 

Maanen e Barley 

(1982, p.8, nossa tradução) 

 

“pessoas unidas por valores comuns, interesses e um senso de tradição, 

compartilham laços de solidariedade e consideração mútua e participam de 

um modo de vida comunal que contrasta com a competição, o 

individualismo e o cálculo racional do interesse próprio associado a pessoas 

organizadas em princípios utilitários” 

Chavis e Wandersman  

(1990, nossa tradução) 

“a participação dos indivíduos em organizações voluntárias que produzem 

bens coletivos e individuais. Esses grupos incluem organizações vizinhas, 

associações profissionais, grupos de autoajuda, igrejas, partidos políticos, 

organizações de defesa ou sindicatos”. 

Wenger e Snyder 

(2000, p.139, nossa tradução) 

“grupos de pessoas ligadas de forma informal pelo compartilhamento de 

expertise e da paixão por uma empresa comum“. 

Brint 

(2001, p.8 nossa tradução) 

“agregados de pessoas que compartilham atividades e/ou crenças comuns e 

que estão unidas principalmente por relações de afeto, lealdade, valores 

comuns e/ou preocupação pessoal”. 

Wittel  

(2001, p. 51, nossa tradução) 

“A comunidade implica estabilidade, coerência, incorporação e 

pertencimento. Envolve laços fortes e duradouros, proximidade e uma 

história comum ou narrativa do coletivo”. 

Bauman  

(2003, p.7) 

“a comunidade é um lugar “cálido”, um lugar confortável e aconchegante. É 

como um teto sob o qual nos abrigamos da chuva pesada, como uma lareira 

diante da qual esquentamos as mãos num dia gelado. Lá fora, na rua, toda 

sorte de perigo está à espreita; temos que estar alertas quando saímos, 

prestar atenção com quem falamos e a quem nos fala, estar de prontidão a 

cada minuto. Aqui, na comunidade, podemos relaxar — estamos seguros, 
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Quadro 2- Referencial Teórico de Comunidade 

Autor /Ano de publicação Definição 

não há perigos ocultos em cantos escuros.[...]Não ter comunidade significa 

não ter proteção; alcançar a comunidade, se isto ocorrer, poderá em breve 

significar perder a liberdade”. 

Block  

(2008, p.3, nossa tradução) 

“Comunidade oferece a promessa de pertencer e exige que reconheçamos a 

nossa interdependência. Pertencer é atuar como investidor, dono e criador 

deste lugar. Para ser bem-vindo, mesmo que sejamos estranhos. Como se 

estivéssemos no lugar certo e afirmamos essa escolha”. 

Sennett  

(2009, p.165) 

“Lugar é geografia, um local para a política; comunidade evoca as 

dimensões sociais e pessoais de lugar. Um lugar se torna uma comunidade 

quando as pessoas usam o pronome "nós". Falar desse jeito exige uma 

ligação particular, embora não local; um país pode constituir uma 

comunidade quando nele as pessoas traduzem crenças e valores partilhados 

em práticas diárias concretas”. 

Mintzberg  

(2009, p.2, nossa tradução) 

“a cola social que nos liga para um bem maior [...] significa cuidar do nosso 

trabalho, nossos colegas e nosso lugar no mundo, geográficos e outros e, em 

retorno ser inspirado por esse cuidado”. 

Nowell e Boyd  

(2010, p. 832, nossa tradução) 

“um recurso para atender às necessidades fisiológicas ou psicológicas do 

indivíduo. E à medida em que essas necessidades são atendidas pela 

comunidade, os indivíduos tornam-se mais propensos a sentir o senso de 

comunidade e a se envolverem em um comportamento orientado para a 

comunidade”. 

O’mahony e Lakhani  

(2011, p.7, nossa tradução) 

“Uma união voluntária de atores cujos interesses se sobrepõem e cujas 

ações são parcialmente influenciadas por essa percepção de interesses 

sobrepostos. Entre os atores estão tanto indivíduos quanto organizações [...] 

sendo a participação dos atores voluntária, mas não necessariamente os 

atores” 

Bartel  

(2012, p.35) 

“é por meio de suas identidades que os grupos se organizam e se imaginam 

como comunidades”. 

Hsu e Liao 

 (2014, p.835, nossa tradução) 

“é um conjunto de relações sociais que ocorrem no espaço cibernético 

através de contatos repetidos dentro de uma específica fronteira. 

Uma comunidade é caracterizada, principalmente, pelas interações 

relacionais ou vínculos sociais que unem as pessoas”. 

Cherman e Pinto  

(2016, p.318) 

“[...]organização é uma comunidade que se reúne para praticar o trabalho e 

aprender a partir do engajamento na atividade e na sua realização conjunta 

[...]”. 

Fonte: Autora  
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As divergências de definições podem estar associadas às diferentes formas 

comunitárias existentes. Segundo Brint (2001, p. 8), “comunidades e as relações comunitárias 

continuam a existir em bairros e pequenas cidades; em boliche e ligas de futebol; em cantos e 

clubes de livros; em grupos de crianças; em grupos de homens e mulheres que fazem questão 

de se verem regularmente; entre os costumeiros frequentadores de pub locais; nas trocas dos 

principais membros dos grupos de usenet; entre ativos membros de igrejas, sinagogas e 

mesquitas; entre aqueles que são fãs de um programa de televisão especial, equipe esportiva 

ou movimento filosófico”. Assim, comunidades são criadas tanto por vínculo territorial e 

geográfico, quanto pelo simples desejo de troca. Os autores O’Mahony; Lakhani (2011) 

levantam da literatura alguns tipos de comunidades que foram estudadas, tais como: 

comunidades acadêmicas, comunidades ocupacionais; comunidade de prática; comunidades 

técnicas; comunidades online; comunidades colaborativas e comunidades de open source. 

Apesar dos diferentes modelos, Brint (2001) fala que os mecanismos usados para a 

construção de comunidades baseiam-se em duas estratégias: voluntariado e sacrifício. 

A construção de comunidade com base no voluntariado é estimulada por meio de 

comemorações, locais de encontro comuns, compartilhamento de rotinas e ações formais ou 

informais, que promovem o encontro dos membros e oferecem oportunidades para a interação 

voluntária.  

Ao contrário, o mecanismo do sacrifício consiste na demonstração do 

comprometimento do membro com a comunidade, por meio de sacrifícios pessoais tais como: 

“doações de dinheiro ou tempo para o grupo; rituais de novilhos; renúncia de prazeres por 

períodos de tempo designados; e exigência de mudanças no guarda-roupa, no penteado, no 

comportamento ou no discurso” (BRINT, 2001, p.19). 

Brint (2001, p.20) acredita que esse não seja o melhor instrumento de engajamento e 

afirma que as modalidades de comunidades que “combinam uma medida de fraternalismo 

com poucas restrições às liberdades individuais e baixos níveis defensivos em relação às 

pessoas de fora” são as que mais se desenvolvem e que podem trazer “algumas das virtudes 

da comunidade para o mundo moderno”. Virtudes essas tais como a promoção do 

conhecimento, inovação, a colaboração, a produtividade; a criatividade, aprendizagem, a 

experimentação (GARRETT; SPREITZER; BACEVICE, 2017; O’MAHONY; LAKHANI, 

2011). 

Os autores O’mahony; Lakhani (2011) trazem ainda a ideia de como comunidade 

ajuda na criação de empresas por unirem membros com interesses comuns e que desejam 
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compartilhar as suas experiências, aprender um do outro e expandir a fronteira do 

conhecimento existente.  

Comunidade, como a comunidade de prática, também ajuda a melhorar a performance 

e o crescimento organizacional à medida que facilita o fluxo do conhecimento, gerando 

soluções inovadoras para o aperfeiçoamento de produtos e serviços (O’MAHONY; 

LAKHANI, 2011).  

No entanto, vale ressaltar as características de uma comunidade de prática, de acordo 

com o que dizem Wenger e Snyder (2000), para que esta não seja confundida com um time de 

trabalho de um grupo formal de empresas. Segundo esses autores as comunidades de prática 

 

 
são informais e autogeridas, o que significa que definem suas próprias agendas e 

estabelecem sua própria liderança. Seus membros são auto selecionados. Em outras 

palavras, as pessoas em tais comunidades tendem, a saber, quando e se devem se 

juntar. Eles sabem se têm algo para dar e se são susceptíveis de ganhar algo. Assim 

como, os membros sabem quando convidam alguém para se juntar, operando no 

bom senso sobre a congruência do novo membro ao grupo (WENGER; SNYDER, 

2000, p. 142, nossa tradução). 

 

 

Os autores também relatam que, geralmente, esse tipo de comunidade não pode ser 

algo constituído de forma impositiva, não deve ser supervisionada e nem devem sofrer 

interferências. Sua criação pode ser facilitada pela união das pessoas certas e de infraestrutura, 

mas nada é garantido, pois não há padrões. O que se sabe é que uma vez constituída, “as 

pessoas nas comunidades de prática compartilham suas experiências e conhecimentos de 

forma criativa e livre, contribuindo para novas abordagens de problemas” (WENGER; 

SNYDER, 2000, p. 140, nossa tradução). 

Com isso, neste estudo visa-se analisar a comunidade como fruto da sociabilidade 

retratada no seguinte trecho da obra de Simmel (2006, p. 64):  

 

 

Quando os homens se encontram em reuniões econômicas ou irmandades de sangue, 

em comunidades de culto ou bandos de assaltantes, isso é sempre o resultado das 

necessidades e de interesses específicos. Só que, para além desses conteúdos 

específicos, todas essas formas de associação são acompanhadas por um sentimento 

e por uma satisfação de estar justamente socializado, pelo valor da formação da 

sociedade enquanto tal. 

 

 

É esse sentimento referido por Simmel (2006), semelhante à ideia de senso de 

comunidade, que “pode ser entendido como a própria representação de comunidade” e que 

será aprofundado a seguir (FERREIRA; JR; XIMENES, 2016, p.107). 

https://www.sinonimos.com.br/aperfeicoamento/
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O senso de comunidade é um conceito sociopsicológico que busca explicar, por meio 

de sentimentos e interações entres sujeitos, uma comunidade (SARRIERA et al., 2016; 

AMARO, 2007). Considera-se que o termo foi utilizado pela primeira vez em 1974 por 

Seymour B. Sarason em seu estudo sobre a psicologia comunitária para a compreensão da 

relação do indivíduo com seu entorno social. Em sua pesquisa, o autor sinalizou como,“(a) a 

falta de um senso de comunidade era extraordinariamente freqüente; (b) era uma força 

destrutiva na vida; e (c) lidar com suas conseqüências e sua prevenção deveria ser uma 

preocupação na psicologia comunitária“ (SARASON, 1986, p. 406, nossa tradução; AMARO, 

2007). A psicologia comunitária precisava, de acordo com Sarason (1986), absorver 

conhecimentos de outras disciplinas, como da história e da sociologia, para compreender o 

senso de comunidade perante sua variação no tempo e no contexto local (AMARO, 2007).  

Além de Sarason, outros pesquisadores de diversas áreas estudaram e ainda estudam 

aspectos do senso de comunidade. Dentre eles, encontram-se Mcmillan e Chavis (1986), 

autores que ganharam notoriedade pelo desenvolvimento de um modelo teórico que define o 

senso de comunidade por quatro fatores: (i) adesão; (ii) influência; (iii) integridade; (iv) 

conexão emocional.  

A adesão (item i do senso de comunidade) contempla: (a) fronteira; (b) sentimento de 

pertencimento e de identificação com o coletivo; (c) segurança emocional; (d) investimento 

pessoal e; (e) sistema comum de símbolos. A fronteira (item a da adesão) delimita quem são 

os membros e não membros da comunidade, podendo ser vista como uma fonte de proteção 

contra ameaças, que ajuda a identificar em quem se pode confiar e que garante a segurança 

emocional (item c) dos sujeitos. No entanto, apresenta o risco de rejeitar ou isolar novos 

entrantes.  

Uma fronteira pode ser representada pelo uso de um sistema comum de símbolos (item 

e da adesão), que pode abranger desde termos linguísticos até determinados rituais, hábitos 

alimentares, vestimentas e feriados celebrados pelos integrantes de determinado grupo. Estes 

se distinguem, assim, dos não integrantes pelo uso do sistema comum de símbolos, que 

ratifica a sua adesão à comunidade (MCMILLAN; CHAVIS, 1986). 

A adesão também é caracterizada pelo sentimento de pertencimento e de identificação 

dos membros com o grupo (item b), sentimento este, de encaixar-se no grupo, de estar no 

lugar certo, de ter a aceitação e a vontade de se sacrificar pela comunidade. À medida que o 

sujeito dedica-se ao grupo, realizando um investimento pessoal voluntário (item d), aumenta-
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se a possibilidade do estabelecimento de uma conexão emocional e de sua adesão 

(MCMILLAN; CHAVIS, 1986).  

Além da adesão, o segundo fator que caracteriza o senso de comunidade, é a 

influência, um sentimento bi-direcional, que consiste da sensação de influenciar uma 

comunidade e ser influênciado pela comunidade. O terceiro, é a integridade obtida pela 

saciação das necessidades dos membros com os recursos da comunidade. Conforme Mcmillan 

& Chavis (1986, p.13), “uma comunidade forte é capaz de engajar pessoas para que estas 

atendam às necessidades dos outros enquanto satisfazem suas próprias”. 

E o último elemento é a conexão emocional, uma ligação espiritual desenvolvida por 

meio de interações positivas entre membros e compartilhamento de vivências/histórias. Com 

isso, há “uma rede de crenças, comportamentos, sentidos específicos em cada comunidade 

constituindo um universo simbólico local específico” e cujo significado, conteúdo, 

características motivacionais estão em constante desenvolvimento ao longo do tempo, 

correlacionando-se com o contexto local e com as mudanças da sociedade como um todo 

(SARRIERA et al., 2016, p.107;SARASON, 1986).  

Assim, o senso de comunidade pode ser compreendido como 
 

 

um sentimento que os sujeitos têm de pertencimento; um sentimento de que pessoas 

se importam uns com os outros; como uma fé compartilhada de que as necessidades 

dos indivíduos serão atendidas através do compromisso de estarem juntos 

(MCMILLAN; CHAVIS, 1986, p. 9, nossa tradução). 

 

 

O senso de comunidade encontra-se presente em diversos contextos, como bairros, 

programas de reabilitação psicossocial, locais de trabalho, instituições de fé, comunidade de 

estudantes, comunidade internauta, entre outras (PETERSON; SPEER; MCMILLAN, 2008, 

p.62; NOWELL; BOYD, 2010;) e pesquisas são realizadas para mensurá-lo e compreendê-lo 

nesses ambientes. Existem modelos que tentam quantificar a presença deste fenômeno, como 

o Índice de Senso de Comunidade (ferramenta composta de 12 itens que englobam as quatro 

dimensões do senso de comunidade do modelo de Mcmillan e Chavis, 1986) e suas 

adaptações (ver SARRIERA et al., 2016; PETERSON; SPEER; MCMILLAN, 2010). Apesar 

dessas pesquisas contribuírem para a compreensão do fenômeno em escala, Sarason (1986, p. 

407, nossa tradução) lembra que: 

 

 
é por meio do estudo de indivíduos que nos tornamos sensíveis à natureza 

transacional do relacionamento entre o indivíduo e seu ambiente familiar-social-

institucional. Reconheço o valor heurístico das tentativas de quantificação e análise 
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dos dados, mas especialmente quando essas tentativas são frutíferas [...] não devem 

levar-nos a concluir que as variáveis são capazes de capturar a dinâmica da presença 

ou ausência do senso da comunidade.  

 

 

Com isso, apesar das pesquisas quantitativas buscarem medir o senso de comunidade, 

este é um fenômeno, cujos impactos precisam ser compreendidos no âmbito da subjetividade 

humana sobre o meio, as relações sociais, o senso de controle e o empowerment (CHAVIS; 

WANDERSMAN, 1990). Essa compreensão contribui para que o efeito positivo que o senso 

de comunidade promove sobre o bem-estar (ver SARRIERA et al., 2016) e a saúde mental 

(BAILEY; MCLAREN, 2005) sejam capturados e divulgados, ressaltando a maneira pela qual 

a comunidade pode se apresentar como uma fonte de recursos para suprir as necessidades dos 

indivíduos de afeto, filiação e poder (GARRETT; SPREITZER; BACEVICE, 2017; 

MCMILLAN, 2011; NOWELL; BOYD, 2010). 

Apesar de promover esses benefícios na esfera pessoal, a adesão a uma comunidade 

não pode ser estimulada somente por necessidades individuais, segundo Nowell e Boyd 

(2010, p.235), pois isso não justificaria os sacrifícios realizados por sujeitos para o 

atendimento das demandas coletivas nas comunidades. Segundo esses autores, o que promove 

o senso de comunidade, não são motivações utilitaristas, mas valores pessoais e o senso de 

responsabilidade social.  

Em resposta, McMillan (2011, p.518, nossa tradução) diz:  

 

 
Em um mundo onde os pobres estão ficando mais pobres e os mais ricos, mais ricos, 

queremos enfatizar a responsabilidade social sobre a liberdade de escolha? Não 

queremos encorajar e capacitar escolhas, em vez de conformidades? Quem irá 

prescrever o que é apropriado e responsável?[...] Eu prefiro poder escolher 

individualmente e deixar cada pessoa votar por sua própria conta. 

 

 

Pela afirmação acima, McMillam trata da liberdade de escolha versus a 

obrigatoriedade estabelecida pelos valores societários. Considerando o modelo atual da 

sociedade, o autor desconsidera que o senso de comunidade seja governado pela 

responsabilidade social ao invés de pelas necessidades individuais, preferindo deixar a 

motivação por fazer ou não parte de uma comunidade ser uma escolha, e não uma 

responsabilidade. 

Independente dos diferentes estímulos que possam justificar a busca pelo senso de 

comunidade, sabe-se que sua ausência causam debilitantes consequências na vida humana 

(SARASON, 1986). Rangel e Castro (2012) e Carlotto (2002) abordam em suas pesquisas 
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como a escassez do senso de comunidade contribui para a ocorrência da Síndrome de Burnout 

e para o isolamento social, devido ao estresse crônico existente em esferas ocupacionais, nas 

quais prevalece excessiva pressão e poucas recompensas emocionais. Fernandes et al. (2016) 

complementam as autoras ressaltando a importância do reconhecimento social como uma 

forma de neutralizar o estresse no trabalho.  

 Porém, não é só no âmbito ocupacional que vem se observando os efeitos da ausência 

do senso de comunidade. Autores como Grisci; Bitencourt; Fleck (2012) e Sennett (2009) 

analisam a influência dos hábitos da sociedade contemporânea no afrouxamento dos vínculos 

entre os indivíduos, que passam a vivenciar a solidão, chegando ao ponto de pagar por 

companhia.  

Grisci; Bitencourt; Fleck (2012) tratam em sua pesquisa sobre o negócio Amigos de 

Aluguel, que oferta o aluguel de uma companhia para ir ao cinema, fazer compras, entre 

outros. Isso ressalta a pertinência da solidão, da ausência de pertencimento e de vínculos 

afetivos na vida das pessoas, apesar destas estarem associadas a diversas organizações, onde 

trabalham, estudam ou até mesmo buscam interesses compartilhados (BOYD, 2014). Em 

muitos sujeitos essa realidade contribui, por fim, para “o uso de drogas, estresse, crises 

famíliares, violência e problemas de saúde que podem ter efeitos deletérios no nível 

individual, do grupo de trabalho, organizacional e social” (BURROUGHS; EBY, 1998, p.510, 

nossa tradução). 

Frente a isso, o estabelecimento do senso de comunidade tem se mostrado uma forma 

de restaurar vínculos e melhorar a saúde mental (BOYD; NOWELL, 2017; DAVIDSON; 

COTTER, 1991; GARRETT; SPREITZER; BACEVICE, 2017; PRETTY et al., 2006) Ao 

contribuir para o bem-estar e para a ocorrência de interações positivas, o senso de comunidade 

pode colaborar inclusive para o aumento da produtividade e da gestão do conhecimento e 

diminuir, por exemplo, o índice de absenteísmo e o turnover em empresas (BARCAUI; 

LIMONGI-FRANÇA, 2014).  

Para Milliman, Czaplewski e Ferguson (2003) o senso de comunidade é uma das três 

dimensões da espiritualidade no trabalho. Ela está atrelada ao senso de conexão com os 

colegas de trabalho; ao apoio mútuo e a conexão do grupo a um propósito comum. 

Esses autores desenvolveram em sua pesquisa um questionário com sete tópicos para 

tangibilizar o senso de comunidade avaliando a presença de: i) cooperação; ii) pertencimento; 

iii) apoio mútuo; iv) liberdade de expressão; v) conexão com um propósito comum; vi) 

preocupação genuína com o outro; vii) percepção de senso de família.  
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2.2.1. Senso de comunidade no trabalho 

 

No âmbito ocupacional o senso de comunidade tem se mostrado uma forma de 

restaurar vínculos e melhorar a saúde mental (BOYD; NOWELL, 2017; DAVIDSON; 

COTTER, 1991; GARRETT; SPREITZER; BACEVICE, 2017; PRETTY et al., 2006) Ao 

contribuir para o bem-estar e para a ocorrência de interações positivas, o senso de comunidade 

pode colaborar inclusive para o aumento da produtividade e da gestão do conhecimento e 

diminuir, por exemplo, o índice de absenteísmo e o turnover em empresas (BARCAUI; 

LIMONGI-FRANÇA, 2014). Assim, tanto o indivíduo quanto o coletivo (no caso a 

organização como um todo) saem ganhando. 

Lampinen e Viitanen (2015) fizeram uma revisão da literatura para verificar como o 

senso de comunidade é abordado em relação ao trabalho e a satisfação no trabalho. Os 

resultados obtidos constam no quadro abaixo. 
 

Quadro 3– Áreas do senso de comunidade no trabalho 

Fatores que explicam o senso de comunidade do trabalho 

Fatores Pessoais 
Fatores de Cooperação e 

Interação 
Fatores Culturais 

1. Fator Histórico 

● gênero 

2. Fatores relacionados ao trabalho 

● grupo de referência 

● período do serviço 

● posição 

● qualificação 

1. Relacionamentos e Clima 

● confiança e respeito 

● estar junto 

● ser chamado a participar 

● ser aceito 

● pertencimento/não 

pertencimento/competição 

● valores em comuns 

● diversão compartilhada 

 

2. Cooperação e interação 

● cooperação 

● interação  

● dar e receber suporte 

● comunicação 

1. Fatores Relacionados ao 

trabalho 

2. Trabalho em equipe 

3. Objetivos comuns 

 

Senso de Comunidade 

 

Consequências do Senso de Comunidade 

Comprometimento Qualidade do Trabalho Satisfação no Trabalho e 

Bem-estar  

Comprometimento 

● com o trabalho 

● com o local de trabalho 

● com a organização 

● com os colegas de trabalho 

● com a profissão 

● com a comunidade de 

aprendizagem 

Satisfação no trabalho 

Satisfação com a escolha da carreira 

Bem-estar 

Bem-estar emocional 

Performance pessoal 

Crescimento profissional 

Qualidade do Trabalho 

Eficiência do trabalho em 

equipe 

Fonte: Traduzido de Lampinen e Viitanen (2015). 
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De acordo com esse levantamento de Lampinen e Viitanen (2015), o senso de 

comunidade pode estar relacionado a fatores pessoais, culturais e de cooperação, assim como 

podem afetar o comprometimento, a satisfação do trabalhador, a qualidade do trabalho e o 

bem-estar. As autoras também verificaram que no nível organizacional é importante 

desenvolver um senso de comunidade se for desejado prevenir a resignação de funcionários e 

melhoria na qualidade do serviço. No entanto, como garantir o senso de comunidade?  

É preciso continuar definindo formas pelas quais este senso pode ser promovido nos 

diversos tipos de organizações para minimizar o afrouxamento dos laços sociais na sociedade 

atual (BOYD; NOWELL, 2017; BURROUGHS; EBY, 1998; GARRETT; SPREITZER; 

BACEVICE, 2017; SENNETT, 2009). Desta forma, a presente pesquisa, analisará se o senso 

de comunidade pelo olhar dos indivíduos: em locais de trabalho e em comunidade acadêmica 

no Brasil.  

A flexibilização dos contratos de trabalho, a desregulamentação de direitos sociais, o 

desemprego estrutural e a diminuição dos postos de trabalho surgem como consequências da 

crise econômica, da necessidade do capital em reduzir gastos e das mudanças tecnológicas 

(NUNES; TOLFO, 2015). Os avanços das tecnologias de informação e comunicação (TIC) 

alteraram a forma como o trabalho passou a ser organizado. Uma dessas mudanças foi gerada 

pela possibilidade de se poder trabalhar de qualquer local, dentro ou foras dos escritórios das 

empresas. Isso proporcionou, por um lado, uma sensação de liberdade e gerou efeitos 

positivos, não só para o indivíduo, como à sociedade. Essa perspectiva pode impactar na 

diminuição das demandas dos “transportes públicos, das vias de acesso e de toda a cadeia de 

suporte e manutenção, a redução do volume de trânsito e da poluição ambiental”. Ao 

trabalhador proporcionou o aumento de sua “autonomia e das relações tanto famíliares quanto 

com a vizinhança” (SILVA, 2009).  

No entanto, o indivíduo passou a ter que arcar com custos da infraestrutura para o 

trabalho (espaço, luz, água etc) e com uma relação de trabalho mais individualizada e 

computadorizada, que segundo Barreto e Heloani (2015, p.553), “leva à fragmentação dos 

laços afetivos e de solidariedade, tornando-os gasosos, fluidos, deletáveis, atomizados e 

desnecessários”. 

Diante disso, muitos profissionais tornaram-se membros de coworking, ou seja, de 

escritórios compartilhados por profissionais que viram neste tanto uma oportunidade para 

dividir gastos, quanto para “socialização, partilha e convivência, fatores fundamentais para o 

desenvolvimento humano” (SANTOS, 2012; SOARES; SALTORATO, 2015). 
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Pesquisas como a de Medina e Krawulski (2012); Spinuzzi (2012); Soares e Saltorato 

(2015) mostram que muitos indivíduos se filiam a esses espaços com o objetivo de ampliarem 

suas redes de contato, obterem mais interação e sentirem-se mais criativos, ou seja, pela 

oportunidade de networking e de realização de trabalhos em equipe. Segundo Ventura e 

Nassif (2016), esses espaços também possibilitam a troca de experiência e, 

consequentemente, um maior compartilhamento da informação, sendo uma estratégia para o 

melhor fazer das atividades e uma forma de promover aprendizagem. 

Por isso, a maioria dos coworkings são planejados de forma a propiciar a comunicação 

e relações interprofissionais, sendo seus ambientes abertos sem interferência de paredes ou de 

quaisquer outros obstáculos visuais, com mesas arrumadas de forma a proporcionar contato 

visual entre indivíduos e com áreas comuns (cozinha, salas de reuniões, sofás) para propiciar 

a ocorrência de reuniões formais e encontros informais (MERKEL, 2015). 

Além da interação estimulada pelo design do espaço físicos, em coworkings, a 

socialização entre os membros também é promovida pelas regras e as atividades que ocorrem 

no local, que normalmente são organizadas pelo dono ou administrador do espaço (KOJO; 

NENONEN, 2013). 

Desta forma, os ambientes de coworking acabam por facilitar a troca de 

conhecimentos, a cooperação intra e interorganizacional, a solidariedade e a criatividade, 

contribuindo para uma reinvenção do conceito e do ambiente de trabalho (MEDINA; 

KRAWULSKI, 2015). 

Tomando como base essas características, Garrett; Spreitzer; Bacevice (2017) 

apresentam um estudo acerca do surgimento do senso de comunidade nesses ambientes. As 

suas análises partem do princípio de que a ordem social é um produto das relações que 

ocorrem a cada momento entre pessoas. Assim, o processo de relacionar-se com o outro é 

visto, mais como algo contínuo e simultâneo, do que, estimulado por pré-determinadas 

estruturas sociais (tais como cargos, vínculos organizacionais, entre outros). Com isso, “o 

entendimento do senso de comunidade demanda a participação em múltiplas e contínuas 

interações, as quais constituem a comunidade. Isso ressalta o trabalho envolvido em co-

construir um senso de comunidade” (GARRETT; SPREITZER; BACEVICE, 2017, p. 824, 

nossa tradução). 

Garrett; Spreitzer; Bacevice (2017) adotaram uma perspectiva teórica do 

construtivismo social, a partir da qual, interpretando os relatos dos participantes, construíram 

indutivamente a compreensão da dinâmica do coworking, apreendendo o processo de co-
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construção do senso de comunidade (GRAY, 2012; CRESWELL, 2007). A partir daí, criaram 

um framework para explicar o fenômeno, conforme ver figura 2.  

 

Figura 2 – Co-construindo um senso de comunidade 

 

Fonte: Traduzido de Garrett; Spreitzer; Bacevice (2017, p. 836) 

 

A forma como o senso de comunidade estava presente no coworking estudado foi 

compreendida pelas falas dos membros durante as entrevistas. Eles descreveram suas 

experiências no coworking mencionando: (i) o ganho de uma identidade coletiva; (ii) o 

preenchimento de um vazio social; (iii) o senso de propriedade que eles tinham para com o 

espaço e; (iv) as amizades genuínas que ali se formavam – fatores consistentes com as quatro 

dimensões do senso de comunidade do modelo de Mcmillan e Chavis (1986). 

Com isso, o senso de comunidade era nítido nos membros do coworking, mesmo que a 

quantidade e a qualidade da participação variassem de acordo com as situações e desejos 

individuais de cada um, pois poucas eram as práticas formais que os administradores do 

espaço implantavam para criar o senso de comunidade. Este senso se encontrava presente nas 

ações coletivas que ocorriam na comunidade, por meio das quais, cada membro conseguia 

construir seu próprio senso (GARRETT; SPREITZER; BACEVICE, 2017). 

As ações coletivas através das quais o senso de comunidade emergia eram, portanto, o 

reforço da identidade, da empatia e do engajamento. Estas eram oportunidades de saciar o 
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desejo do sujeitos de estarem na presença dos outros e de poder contribuir para o coletivo, 

seja desenvolvendo rotinas diárias, tais como: tomar café da manhã com determinada pessoa, 

ou, sentar ao lado de certo colega, seja participando de diversos eventos sociais, tais como: 

festas, almoços, happy hours, cinemas, viagens e outros eventos, que faziam parte das 

atividades semanais conjuntas e propiciavam oportunidades para falar e vivenciar momentos 

pessoais não relacionados ao trabalho. Assim, fortalecia-se ainda mais o senso de 

comunidade, que passava a estar relacionado a outros aspectos além da esfera do trabalho 

(GARRETT; SPREITZER; BACEVICE, 2017).  

Os autores também identificaram que uma forma passiva de vivenciar o senso de 

comunidade ocorria pelo processo de empatia com as normas da casa, por exemplo, que 

encorajavam o envolvimento com as atividades locais, facilitando a participação de novos 

membros, se estes assim o desejassem. Ademais, à medida que as pessoas se conheciam, elas 

identificavam pontos comuns entre si, que sustentava o processo de empatia e 

integração(GARRETT; SPREITZER; BACEVICE, 2017). 

A co-construção do senso de comunidade ocorria, então, à medida que os associados 

explicitavam continuamente a sua visão coletiva de comunidade, autoselecionando os novos 

membros e reforçando uns para os outros a forma como viam a comunidade. Os que eram 

engajados ativamente mostravam as possibilidades de participar nas atividades do local e 

aqueles que eram passivos, não eram reprimidos. Isso evitava a ocorrência de conflitos e 

diminuía a pressão sobre os membros ativos de terem que ser sempre ativos. Com isso, 

compartilhava-se um senso de comunidade coletivo, que no entanto, reverberava de forma 

diferente em cada indivíduo (GARRETT; SPREITZER; BACEVICE, 2017). 

Esse estudo mostrou dois fatores que contribuem para a emersão do senso de 

comunidade: a motivação social, não por um interesse específico, mas pela vontade de 

constituir e manter uma comunidade e; a autonomia para adequar o nível de envolvimento na 

comunidade de acordo com prioridades pessoais momentâneas.  

Em relação à motivação social, Garrett; Spreitzer; Bacevice (2017) trazem a 

abordagem de Georg Simmel de sociologia pura, segundo a qual as pessoas se reúnem para 

experienciar o valor e a felicidade da sociabilidade, sendo totalmente si mesmo. Esta se apoia 

nas personalidades e não na singularidade de posições sociais de cada um, sendo uma 

interação entre iguais. Isso foi observado no estudo de caso, à medida que os membros 

descreveram a comunidade como motivação principal para associar-se ao coworking e 

reforçaram isso no processo coletivo de endossar a comunidade (SIMMEL, 2006). 
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Diferente desses autores, Milliman, Czaplewski e Ferguson (2003) analisam, por meio 

de uma pesquisa quantitativa, o senso de comunidade como uma das três dimensões da 

espiritualidade no trabalho.  

O senso de comunidade para eles diz respeito ao comportamento humano em grupo, 

ou seja, às interações entre os funcionários e seus colegas de trabalho. A comunidade no 

trabalho é fruto da conexão entre o eu interior de uma pessoa e com o das outras pessoas, 

fomentadas por: i) cooperação; ii) pertencimento; iii) apoio mútuo; iv) liberdade de expressão; 

v) conexão com um propósito comum; vi) preocupação genuína com o outro; vii) sentir-se em 

família.  

Eles também concluem, porém estatisticamente, que quanto maior o senso de 

comunidade, menor a vontade de pedir demissão e maior o comprometimento organizacional, 

a satisfação do indivíduo e seu envolvimento com seu trabalho. 

Porém, como seria se esse constructo já fosse ensinado às pessoas nas instituições de 

ensino fazendo as o levarem para suas vidas pessoais e trajetórias profissionais?  

 

2.2.2. Senso de comunidade em organizações de ensino superior 

 

Perante a complexidade da atual sociedade com o impacto da globalização e das 

mudanças rápidas, o conhecimento passou a ser um dos principais insumos de produção e as 

instituições de ensino superior vivenciam o aumento da demanda pela geração de novos 

saberes e de profissionais capacitados. Com isso, ampliam os acessos e as suas atividades de 

tal forma, que acabam por promover a perda do vínculo social do aluno com a instituição. O 

distanciamento gerado faz com que o aluno comece a separar sua vida acadêmica da social no 

campus, perdendo o senso de comunidade com a universidade (CHENG, 2004). O 

enfraquecimento da sensação de pertencimento do aluno dificulta o seu processo de inclusão, 

de sentir-se aceito e reconhecido como membro legítimo e respeitado da comunidade 

acadêmica, afetando seu desempenho e sua motivação (BRYAN et al., 2012; MARSHALL et 

al., 2012). 

Sendo o senso de pertencimento, um dos quatros elementos do senso de comunidade, 

de acordo com o modelo de McMillian & Chavis (1986), Mendoza; Suarez; Bustamante 

(2016) e Schreiner; Kammer; Quick (2011) apontam para a necessidade de estudar-se os 

quatros elementos (pertencimento, influência, integração e conexão emocional) em 

instituições de ensino, visto que eles contribuem para o combate do processo de evasão, 

promovendo o sucesso e o bem-estar de alunos. Segundo os autores:  
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estudantes prósperos são aqueles que não só são academicamente bem-sucedidos, 

mas também experimentam um senso de comunidade e um alto nível de bem-estar 

psicológico, que permitem uma integração social e acadêmica adequada e 

contribuem para o compromisso de permanecerem matriculados e se formarem 

(MENDOZA; SUAREZ; BUSTAMANTE, 2016, p. 289, nossa tradução). 

 

 

Para garantir que os alunos tenham um senso de comunidade com a universidade, eles 

devem ter a percepção de que a instituição se importa com eles, que eles são valorizados e que 

não estão sozinhos. Assim, devem ganhar a sensação de estar casa e, ao mesmo tempo, 

conectando à missão e aos objetivos da instituição (CHENG, 2004; SCHREINER, 2010). 

Para isso, deve haver um esforço no meio acadêmico que garanta que as atividades de 

engajamento sejam abertas para novos membros de forma que os possibilite expressar-se e ter 

suas individualidades aceitas e respeitadas. Segundo a pesquisa realizada por Cheng (2004, p. 

229, nossa tradução) “para que os alunos tenham um forte senso de comunidade, professores, 

funcionários e estudantes, devem trabalhar juntos para nutrir um ambiente em que cada 

pessoa é respeitada e honrada, de forma a poder expressar livremente suas ideias, crenças e 

opiniões”, pois o que conecta os alunos com a comunidade não é apenas pequenos círculos de 

amigos que compartilham interesses pessoais, mas oportunidades sociais organizadas pelos 

programas universitários, tal como comunidades de ensino e de aprendizagem (CHENG, 

2004). 

Uma comunidade de aprendizagem profissional (professional learning community) é 

um dos tipos de comunidade que ocorrem em ambientes acadêmicos. Ela é definida por um 

“grupo de pessoas que compartilham e interrogam criticamente suas práticas de forma 

contínua, reflexiva, colaborativa, inclusiva, orientada para o aprendizado e para a promoção 

do desenvolvimento” (STOLL et al., 2006, p.23, nossa tradução). No entanto, só engloba 

professores e, às vezes, demais funcionários da instituição, por objetivar a melhoria e a 

eficácia dos trabalhos dos professores visando beneficiar os alunos (STOLL et al., 2006). 

Como seria, no entanto, se houvesse uma comunidade similar onde professores e alunos 

compartilhassem objetivos acadêmicos e trabalhassem juntos para fortalecer o ensino e a 

aprendizagem? 

Zhao e Kuh (2004) estudam as comunidades de aprendizagem (learning communities), 

que foram criadas com o propósito de humanizar os ambientes de estudo. Essas comunidades 

são constituídas normalmente por alunos, e às vezes, por professores, que estejam 

comprometidos a estudarem juntos regularmente, integrando e conectando-se, de forma a 

propiciar o desenvolvimento do senso de comunidade (SCHREINER, 2013). Existem 
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diversos formatos de comunidades de aprendizagens. A maioria envolve estudos ativos e 

colaborativos de diferentes disciplinas, abrangendo atividades acadêmicas e sociais que se 

estendem para fora do ambiente da sala de aula e que resultam no aumento “da motivação e 

dos resultados acadêmicos, assim como, da abertura à diversidade, tolerância social e 

desenvolvimento pessoal e interpessoal” (ZHAO; KUH, 2004, p.116).  

Existem também outros mecanismos para fomentar que os alunos trabalhem de forma 

colaborativa em equipe, planejando e conduzindo eventos na faculdade ou desenvolvendo 

ações significativas, tais como projetos de pesquisa com professores (MENDOZA; SUAREZ; 

BUSTAMANTE, 2016). No entanto, é preciso que o acesso a essas atividades esteja 

disponível a todos e que a inclusão de novos alunos seja facilitada pelos outros alunos, pelos 

professores e funcionários da universidade, a fim de que estas, sejam vistas como uma 

comunidade. Desta forma, todos poderão compartilhar do senso de ser membro desta 

comunidade.  

Palmer (2002, p. x e xiii, nossa tradução) ressalta que “cultivar comunidade é um 

desafio complexo no meio de uma cultura acadêmica infame por seu individualismo, 

julgamento e competitividade”. Sua ausência nas universidades tem contribuído também para 

a “geração de pessoas "educadas" que têm muito conhecimento, mas pouco ou nenhum senso 

de conexão pessoal com o mundo ao qual esse conhecimento pertence” (BOYER, 1990, p.25, 

nossa tradução).  

Um dos fatores para a exiguidade desse senso, é a desmotivação dos professores 

gerada pelo sistema de recompensação, que valoriza mais a publicação de artigos do que seus 

esforços em sala de aula. A sala de aula é um local chave para o início do senso de 

comunidade do aluno com a faculdade, na qual os professores “estimulam o aprendizado 

ativo, não passivo; incentivam os alunos a serem criativos, não conformes e; os inspiraram a 

continuarem aprendendo muito depois que os dias da faculdade terminarem“ (BOYER, 1990, 

p.25, nossa tradução; WANG et al., 2014 BRYAN et al., 2012). 

Assim, os alunos estão mais propensos a sentirem-se parte de uma comunidade na 

faculdade, se houver um clima favorável na sala de aula e se forem tratados com dignidade e 

cuidado, podendo desenvolver sentimentos de “gratidão por professores que lhes deram 

sugestões sobre livros ou artigos para ler, que falaram com eles depois da aula sobre ideias a 

se considerar, e até mesmo discutiram planos pessoais e escolhas de vida”. Os educadores 

devem ajudar os alunos a verem que “eles são não apenas indivíduos autônomos, mas também 
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membros de uma comunidade pela qual são responsáveis” (BOYER, 1990, p.53 e 54, nossa 

tradução) 

Rituais comunitários também são primordiais nas instituições de ensino superior, pois 

além de fortalecerem o senso de comunidade, permitem que novos alunos consigam contribuir 

para o desenvolvimento da comunidade, reconstruindo-a. Celebrações, encontros e seminários 

podem ajudar a integração e interação dos alunos nos rituais universitários. 

No entanto, Prati; Cicognani; Albanesi (2017) alertam para as diferenças existentes 

entre o senso de comunidade da sala de aula para o com a instituição. Enquanto em sala de 

aula, avalia-se principalmente as relações entre estudantes e professores e o clima da sala de 

aula, na instituição de ensino, estuda-se a sensação de pertencimento do aluno, sua conexão 

emocional e vínculos com outros alunos da escola e, a percepção de que suas necessidades 

pessoais são satisfeitas por meio da associação àquela instituição. 

Segundo Schreiner (2013 e 2011) criar um senso de comunidade no campus é a 

melhor maneira de ajudar a todos os alunos a prosperarem. Estudantes bem-sucedidos tomam 

tempo para ajudar os outros. “Eles querem fazer a diferença na sua comunidade e na 

sociedade” (p.43). E a medida que ajudam, sentem-se parte integrante da comunidade, sendo 

“pessoas cujas necessidades estão sendo atendidas e que atendem as necessidades dos outros” 

(p.49). 

Em um mundo cada vez mais competitivo, devem ser definidos objetivos mais 

humanos e integradores, para que homens e mulheres educados, não só persigam seus 

próprios interesses pessoais, mas tenham sentimento de comunidade com sua sociedade. E 

talvez não seja demais esperar que, as universidades pela promoção da comunidade em seu 

campus, consigam influenciar quem sabe bairros, nações e o mundo. “Afinal, construir uma 

comunidade é um desafio que confronta não apenas instituições de ensino, mas a sociedade 

inteira“ (BOYER, 1990 p.67, nossa tradução). 
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3. METODOLOGIA 

 

Assumindo-se que a realidade é construída pelas interações humanas e que com isso, é 

preciso conhecer as visões dos indivíduos para compreendê-la, a pesquisa adota a estrutura 

interpretativa do construtivismo social. Desta forma, o senso de comunidade é analisado a 

partir das visões dos participantes, que, por sua vez, são constantemente influenciadas por 

fatores externos, como por interações sociais e históricas. Sendo uma pesquisa indutiva, 

apesar de haver pressupostos iniciais, não há uma teoria a ser testada em campo. Ao contrário, 

a partir da investigação dos sujeitos, de seus contextos sociais e organizacionais e das 

informações obtidas, por meio de entrevistas, observação e análise de texto, é que serão 

construídas as teorias (CRESWELL, 2014; GRAY, 2012). A pesquisa será, assim, do tipo 

qualitativa e abrangerá duas linhas investigativas: 

1. Senso de Comunidade em Organizações de Trabalho - Estudo de Caso do coworking 

Templo; 

2. Senso de Comunidade em um Instituição de Ensino Superior - Estudo de Caso do 

Grupo de Pesquisa em Conhecimento, Pessoas e Inovação (GECOPI) vinculado ao 

Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Gestão Sustentáveis da Unviversidade 

Federal Fluminense. 

Embora essas sejam apresentadas individualmente neste trabalho para fins didáticos, a 

coleta de dados será realizada simultaneamente, por meio do uso da metodologia do estudo de 

caso, não havendo dependência dos resultados de uma linha investigativa para a outra. 

Contudo, os resultados serão sobrepostos a partir da análise e interpretação dos dados 

e intercalados por meio da triangulação das informações para elaboração das conclusões 

finais. 

 

3.1. ESTUDO DE CASO  

 

A escolha pelo método estudo de caso foi iniciada pela reflexão sobre a indagação da 

pesquisa, que consiste em estudar um fenômeno, o senso de comunidade, no contexto da vida 

real. Yin (2001, p.21) define que “a clara necessidade pelos estudos de caso surge do desejo 

de se compreender fenômenos sociais complexos”. Sendo o senso de comunidade, um 

fenômeno social complexo, sobre o qual deseja-se entender como ocorre e o porquê, optou-se 

pela realização de estudos de casos.  
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Considerando que o método do estudo de caso inclui tanto estudos de caso único 

quanto múltiplos (YIN, 2001, p. 33), na presente pesquisa, serão realizados estudos de caso 

múltiplos, pela necessidade de analisar vários casos individuais, visando entender o fenômeno 

como um todo. Analisar-se-á o senso de comunidade pela experiência dos membros de 

organizações, que desejam ser uma comunidade. Essa organizações são: o coworking Templo 

e o Grupo de Pesquisa em Conhecimento, Pessoas e Inovação (GECOPI) do Departamento de 

Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense gerido pelo professor 

Emmanuel Paiva de Andrade, orientador desta pesquisa. As unidades de análise dos estudos 

de caso serão os indivíduos dessas organizações (GRAY, 2012). 

 

3.2.  COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Considerando os preceitos da metodologia do estudo de caso, os dados foram 

coletados por meio da observação direta e/ou participante, questionários, entrevistas semi-

estruturadas, assim como, a análise de documentos físicos e digitais (YIN, 2001, p. 119). 

Utilizou-se como fonte de dados: (i) respostas dos questionários e falas e ações dos membros 

e dos administradores dos espaços, que se propuseram participar da pesquisa de forma 

voluntária; (ii) documentos institucionais; (iii) objetos físicos tais como murais e o layout do 

local. 

Não foi definido o tamanho exato de amostra, pois por ser uma pesquisa qualitativa, o 

objetivo principal é retratar as condições da vida real, ou seja, os detalhes e, não a abrangência 

do tema.Tem-se por objetivo coletar os mínimos detalhes empíricos da realidade delimitada e 

verificar se estes se repetem, podendo ser algo comum a outros meios (YIN, 2016).  

Iniciou-se a investigação desse fenômeno com a elaboração do protocolo de estudo de 

caso, disponibilizado no Apêndice A. O preparo de um protocolo ajuda o pesquisador a 

lembrar de seu tema, mantendo o foco na busca de dados concretos e de evidências 

convergentes e para a triangulação, que de fato irão enriquecer e dar robustez a sua linha de 

investigação. O protocolo, no entanto, não é o instrumento ou uma ferramenta de pesquisa. O 

instrumento de pesquisa é o pesquisador e o protocolo, seu calibrador. Para mais detalhes 

sobre o protocolo desta pesquisa, acessar o apêndice A (YIN, 2016). 

Inicialmente foram feitas as visitas de campo nos dois locais de estudo em busca de 

conhecê-los e obter uma uma autorização para execução da pesquisa, sendo que no GECOPI a 

pesquisadora era membra por ser orientanda do professor fundador. 
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Nas visitas, foram feitas coletas de dados, pela observação, observação participante, 

conversas informais, participação de eventos e a aplicação de um Survey, por meio de um 

questionário via Google Form.  

A aplicação do questionário teve por objetivo medir a existência do senso de 

comunidade nas unidades de estudo escolhidas. O questionário começava com uma 

explicação inicial sobre a pesquisa, seguia com quatro questões fechadas de resposta de uma 

única escolha, para caracterizar o perfil do respondente, abordando idade, tempo de 

participação do grupo, número de publicações e tipo de vínculo com a organização. Não foi 

ofertada a possibilidade do respondente se identificar para que isso não impactasse na 

veracidade das respostas. Por seguinte eram respondidas sete afirmações caracterizadoras do 

senso de comunidade adaptadas da pesquisa de Milliman; Czaplewski; Ferguson (2003) com 

o uso de uma escala do tipo Likert simétrica com variação de 1 a 5 e, por último, um terceiro 

campo aberto e opcional, onde os respondentes poderiam escrever suas considerações acerca 

do questionário em si, dando um retorno de sua experiência naquela organização. 

Antes de aplicar o Survey em ambas as instituições, realizou-se teste piloto do 

questionário, aplicando-o a nove membros do GP. No questionário piloto, diferentemente do 

questionário final, solicitou-se que fosse informado o horário de início e de término do 

preenchimento do questionário para a obtenção do tempo médio de preenchimento. O tempo 

médio obtido foi de 3 minutos.  

Pelas respostas da primeira parte do questionário foi possível obter a seguinte 

caracterização dos participantes do Survey. Esses dados da amostra respondente permitem 

entender um pouco sobre a população em estudo: sua faixa etária, atuação, tempo de 

participação, entre outros. 

  

Gráfico 3 - Participa do GECOPI como... 

Fonte: Autora 

Gráfico 4 – Idade 

Fonte: Autora 
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Gráfico 5 – Tempo de Participação do Gecopi 

Fonte: Autora 

Gráfico 6 – Número de publicações 

Fonte: Autora 

 

No piloto verificou-se pelos feedbacks dos respondentes, que não se sentiram à 

vontade em responder o número de publicações que tinham, a não influência do número de 

publicações na avaliação da existência do senso de comunidade e, com isso, optou-se por tirar 

essa indagação do questionário.  

A segunda parte, composta pelas sete afirmações caracterizadoras do senso de 

comunidade adaptadas da pesquisa de Milliman; Czaplewski; Ferguson (2003) foram 

avaliadas por meio de uma escala do tipo Likert simétrica com variação de 1 a 5 (discordo 

totalmente – concordo totalmente). 

Para analisar os resultados coletados por uma escala Likert utilizou-se o Excel e 

atribuim-se valores para cada um dos itens, começando com a atribuição do um para discordo 

totalmente e aumentando em 1 para cada item acima, respectivamente, até chegar ao 5 em 

concordo totalmente. Feito isso calculou-se a frequência absoluta e em seguida a frequência 

relativa percentual, que é a proporção que a frequência absoluta tem. A frequência relativa 

percentual do nível de concordância com cada questão foi sinalizada no gráfico abaixo. 
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Gráfico 7 – Frequência Relativa Percentual 

 

Fonte: Autora 

Pelo gráfico 7 consegue-se verificar a concordância total da maioria dos respondentes 

com as afirmações caracterizados do senso de comunidade criadas por Milliman; Czaplewski; 

Ferguson (2003). Isso é um indicador da presença do senso de comunidade neste grupo.  

Para garantir a confiabilidade desse questionário, HAIR et al.,2015 sugerem o cálculo 

do alfa de Cronbach, utilizando a seguinte fórmula:  

𝛼 =
𝑘

𝑘 − 1
(1 −

∑𝑉𝑖
𝑉𝑡

) 

em que k= número de questões; Vi= variança da cada questão; Vt= variança total. 

Segundo esse autores, o valor do alfa de Cronbach é um indicador de confiabilidade do 

instrumento de medida de um construto. Ele pode variar entre 0 a 1, sendo que quanto 

próximo de 1, maior a confiabilidade. Como seu valor é influênciado pelo tamanho da 

amostra, ele não foi calculado para o questionário aplicado no piloto. 

Com os resultados do piloto, realizou-se também a análise dos resultados agregados. 

Calculou-se a probabilidade marginal ou seja a probabilidade de cada nível de concordância 

da escala Likert separadamente e obteve-se o resultado abaixo. 
 

  Gráfico 8 – Probabilidade Marginal 

 

Fonte: Autora 
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No geral, a maioria (65%) dos respondentes concordaram totalmente com as questões 

caracterizadoras do senso de comunidade. Verificou-se então que pelo questionário piloto 

seria possível ter um termômetro sobre a vivência do senso de comunidade nas organizações 

em estudo. Havendo uma concordância majoritária com as afirmações de Milliman; 

Czaplewski; Ferguson (2003) teria-se um indicador para a escolha da organização para um 

estudo aprofundado da ocorrência do senso de comunidade.  

Assim o Survey, validado pelo teste piloto, foi aplicado a ambas organizações: no 

coworking Templo e no grupo de pesquisa do GECOPI. Com base no retorno dos 

questionários, teve-se um indicador da existência do senso de comunidade naqueles ambientes 

e buscou-se saber mais sobre o constructo e sua forma. Para tal, foram realizadas entrevistas 

semi-estruturadas individuais com perguntas abertas visando dar ao participante a liberdade 

de discorrer livremente sobre o tema, porém direcionando-o, quando necessário, para alcançar 

as informações necessárias para compreensão do fenômeno do senso de comunidade (BONI; 

QUARESMA, 2005). 

Entrevistou-se membros de cada organização, que se voluntariaram a participar da 

pesquisa, sendo a escolha aleatória. As entrevistas ocorreram durante os meses de julho a 

setembro de 2018 no local e horário de conveniência do entrevistado, podendo ser realizada 

via videoconferência. No total, foram cinco entrevistados por organização devido à saturação 

dos dados, ou seja, ao comparar as respostas dos entrevistados, verificou-se que eram muito 

semelhantes com poucas singularidades. 

Quadro 4 – Caracterização dos Entrevistado 

Organizações 

pesquisadas 
Membro Entrevistado Tipo de Participação 

Tempo de 

participação 

Coworking 

Templo 

Herman Blesser Fundador do Templo 6 anos 

Willian Valle Residente do Templo 4 anos 

Caroline da Fonseca Residente do Templo 6 meses 

Guilherme Araujo Residente do Templo 4 meses 

Jéssica Robalino Funcionária do Templo 10 meses 

GECOPI 

Maria Augusta Ex-aluna 3 anos 

Lucinda Ex-aluna 6 anos 

Bruna Aluna de outro orientador 2 anos 

Samira Aluna 2 anos 

Emmanuel Fundador 6 anos 

Fonte: Adaptado de Fonseca et al., 2017. 
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Em respeito à construção de identidades dos participantes da pesquisa, foi oferecido 

oportunidade de eles dizerem com que nome deveriam aparecer na pesquisa, fosse este o 

próprio nome ou algum nome fictício que eles mesmo escolheriam.  

Além dos dados obtidos pelas entrevistas, outras fontes de informações foram 

utilizadas, tais como, respostas escritas formalmente (e-mail, Whatsapp e outros), documentos 

e observações (CRESWELL, 2007).  

No grupo de pesquisa, a autora atuou como uma observadora participante, tornando-se 

um membro do grupo. A pesquisadora passou mais de 60 horas no grupo de pesquisa, 

participando da maioria dos encontros, de grupos de trabalho criados para institucionalizar a 

área de comunicação e a organização do livro do GECOPI e de eventos sociais, tais como 

almoços e churrascos de confraternização. 

Como membra do grupo de pesquisa, a autora foi adicionada ao grupo do Facebook e 

do Whatsapp e obteve o consentimento para usar as mensagens trocadas em seu estudo. O 

conteúdo das mensagens e posts variavam amplamente, abordando discussões políticas, 

solicitação de conselhos sobre temas de pesquisa, organização de atividades sociais, 

recebendo novos membros ou compartilhando informações cotidianas. Em média, mais de 

100 mensagens são trocadas no Whatsapp todos os dias. 

No Facebook, a troca de informações é menos intensa, sendo postadas fotos e aviso 

sobre defesas, parabenização de aniversariantes e atas dos encontros dos grupos para registro 

e divulgação dos tópicos debatidos. 

No coworking, foram destinadas 15 horas de observação, das quais inclui participação 

em alguns eventos e observação participante da rotina de funcionários. 

 

3.3. LIMITAÇÃO DO MÉTODO 

 

O estudo de caso, assim como qualquer outro método utilizado em pesquisa qualitativa 

apresenta limitações que estão atreladas a: (i) elevada demanda de tempo e recursos; (ii) 

dificuldades inerentes à etapa de coleta de dados em campo (obtenção e manutenção do 

acesso ao campo, assim como, relacionamento com os indivíduos presentes nele); (iii) 

complexidade de apresentar o estudo de forma leve e atrativa, por este gerar resultados 

extensos, que exigem esforço e tempo do pesquisador para compor e, do leitor, para ler e; (iv) 

carência de comparações e contrastes dos resultados obtidos com os de outras pesquisas 

qualitativas para produzir um conhecimento cumulativo, ao invés, de pontual (resultado 

individual) (YIN, 2016).  
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Além disso, o pesquisador passa a ser o principal instrumento da pesquisa, um 

instrumento cuja calibração é de difícil aferição e que coleta, seleciona e interpreta os dados 

de campo. Assim, a confiabilidade pode ser considerada um limitador, devido à existência da 

auto reflexividade do pesquisador.  

No entanto, existe metodicidade para minimizar isso, visto que na pesquisa qualitativa, 

a perspectiva ética deve sempre se sobrepor a êmica, pois senão, ao invés de se examinar a 

realidade (o que de fato ocorre com a população em estudo), examina-se o pressuposto e 

opinião do pesquisador (YIN, 2016).  

Com isso, a seguir será apresentado o método de análise de dados a ser adotado. 

 

3.4.  TÉCNICAS DE TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Após a coleta de dados em campo, será iniciada a análise qualitativa, percorrendo-se 

as seguintes etapas: 1) Compilação da base de dados; 2) Decomposição dos dados; 3) 

Recomposição dos dados; 4) Interpretação dados; e 5) Conclusão (YIN, 2016). 

Para garantir que durante esse processo os dados sejam analisados de forma neutra e 

cética, adotar-se-á um procedimento para análise dos dados coletados, a triangulação das 

informações e uso de explicações rivais. 

Os dados obtidos devem ser analisados seguindo um processo sistemático, que podem 

usar “unidades delimitadas de análise, passando por unidades mais amplas até descrições 

detalhadas” (CRESWELL, 2007, p.74). Nesse processo, realizou-se uma análise de conteúdo 

dos materiais levantados, selecionando-se as informações mais significativas e 

desenvolvendo-se uma descrição textual (o que experimentaram) e estrutural (como 

experimentaram) das experiências capturadas, considerando o ambiente ou contexto, no qual 

esta ocorreu. Em seguida, verifica-se a emersão de comunalidades vividas pelos participantes 

da pesquisa que, por vez, irão contribuir para a caracterização do fenômeno.  

Segundo Yin (2016), neste momento é válido a aplicação da triangulação, buscando ao 

menos três modos de verificar ou corroborar um determinado evento, descrição ou fato que 

está sendo relatado em um estudo. Isso deixa de ser essencial, no entanto, em casos em que é 

possível gravar uma entrevista ou fotografar, ou seja, em que se tem um registro fidedigno dos 

dados. 

Pode-se utilizar também explicações rivais, que objetivam contrastar afirmações para 

que as descobertas possam ser interpretadas em termos de comparação (Yin, 2001, p. 47-48). 
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Assim, suposições rivais dos resultados são analisadas de forma a aceitá-las ou rejeitá-las com 

base em fundamentos lógicos, que fortalecem a validade da pesquisa. 

Ao entender o que é o fenômeno e como ele é experienciado, tem-se conhecimento 

para o desenvolvimento de práticas e políticas a seu respeito. Por isso, deseja-se aplicar esta 

metodologia para o estudo do senso de comunidade, visando entender como este se concretiza 

em organizações brasileiras.  
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4. APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS DE CASO 

 

4.1. ORGANIZAÇÃO 1: O TEMPLO 

 

O Templo é uma organização interdisciplinar de empreendedores criativos que oferece 

a empresas e profissionais autônomos a oportunidade de atuar conjuntamente em um espaço 

compartilhado de trabalho. A simples locação de um espaço, no entanto, não é a proposta da 

organização, que foi batizada com o nome Templo por seu desejo de unir em um único 

ambiente, aspectos objetivos (reuniões, cursos, trabalhos) com subjetivos (colaboração, 

aprendizagem, cultura), visando à partilha de valores como a colaboração, a ousadia, a 

empatia e o empreendedorismo (SILVEIRA, 2014). 

Em seu website O Templo se define: (i) como um laboratório criativo, por meio do 

qual são criadas startups e novas estratégias de negócios; (ii) como uma plataforma, que 

possibilita que pessoas se conectem, troquem informações e desenvolvam conjuntamente 

novas ferramentas e conhecimentos; (iii) como uma comunidade por mobilizar e articular 

indivíduos para cocriar uma nova economia; e (iv) como fazedores pela garra de pôr em ação 

seus desejos e propósitos de trabalho e de vida. Em sua página do Facebook define-se como 

“uma comunidade empreendedora que cria as estruturas e conexões necessárias para que 

empreendedores possam construir juntos um novo mundo”. 

O Templo busca, assim, unir pessoas, promover trocas de saberes e de experiências e 

propiciar a construção de algo inovador. Por isso, empreende atividades de coworking em 

duas casas, uma na Gávea e outra em Botafogo; um Fashion Lab chamado de Malha em São 

Cristóvão e; o Templo Journey, uma viagem imersiva a empresas como Google, Twitter, 

AirBnB, Yelp, Uber, entre outras, presentes no Vale do Silício, Nova York e em outras 

localidades do mundo. 

A Malha é um espaço de moda colaborativo que conecta criadores, empreendedores, 

produtores, fornecedores e consumidores. Fundada em julho de 2016, ofertou o 

compartilhamento de máquinas de costuras e corte, estúdio fotográfico, showroom e e-

commerce em galpão em São Cristóvão, provendo um ambiente propício para a produção e 

trocas de saberes (BARRETO, 2017). Atualmente, sem possuir mais um espaço físico, a 

Malha atua como uma comunidade de fomento à moda sustentável e colaborativa, apoiando o 

desenvolvimento de projetos. 

O Templo Journey, diferente da proposta anterior, consiste em uma viagem ofertada 

por essa organização para que se viva, aprenda e conecte às práticas atreladas a criatividade, 
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inovação, tecnologia (SILVERIA, 2014, p. 38). Cada viagem oferece além da aprendizagem, 

possibilidades de networking que contribuem para trocas de experiências e início de novas 

parcerias.  

Das diferentes propostas apresentadas, a casa da Gávea é o foco deste estudo, por 

contemplar aspectos que vão ao encontro do conceito de coworking, apresentado na revisão 

da literatura, em que, além da locação de espaços para trabalho, tem-se um ambiente de 

articulação, convivência e aprendizagem.  

A casa é habitada por 18 empresas, universo que contempla 40 pessoas fixas. A 

articulação entre os membros é fomentada desde o momento da associação, em que o novo 

coworker, chamado de residente, passa por um processo de Welcome, no qual ele é 

apresentado aos demais membros da casa e inserido na rede de comunicação interna, pela qual 

pode trocar e-mails com os demais residentes e a equipe responsável pela administração do 

espaço, os chamados monges. Além disso, o novo membro também preenche um e-mail de 

apresentação, respondendo a um pequeno questionário, com perguntas do tipo: Quem sou? O 

que faço? O que me interessa? O que busco? que é enviado aos residentes e monges para que 

todos o conheçam.  

A convivência, apesar de diária, também é estimulada por reuniões mensais, chamadas 

de pulso, na qual se propõe ter um momento de troca de experiências profissionais, cuja 

participação não é obrigatória e em que também não se pode trazer problemas do espaço para 

evitar a sua transformação em uma reunião de condomínio. 

Além do pulso, outras atividades de participação voluntária também são oferecidas, 

tais como: café da manhã às sextas; almoço no local; happy hours; e um encontro de 

brainstorming entre duas ou mais empresas para tratar de um problema específico que um dos 

residentes esteja vivenciando em seu negócio, chamado de Colab. Para debater essa 

problemática enfrentada, podem ser ainda convidadas empresas externas.  

Ademais, o espaço é aproveitado para ofertar cursos, palestras, exposição de arte e 

workshops gratuitos e pagos a residentes e não residentes, por meio dos quais são propiciados 

encontros e trocas. 

A arquitetura do espaço também contribui para que o engajamento entre residentes 

ocorra de forma natural. Ao se adentrar a casa, um salão, que conta com diversas mesas e 

cadeiras, é encontrado para quem quiser se acomodar com seu laptop. Esta é uma área, que 

aos fundos, possui quintal, no qual se tem uma rede de dormir, sofás e mais mesas e ela 
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também se une a uma cozinha, próxima a qual se tem um lounge com sofá, bebedouro, café e 

chá. 

 

 

  

   
  Foto 2- Espaço -Templo Gávea 

Fonte: Autora 

 

 

 
Foto 3- Espaço -Templo Gávea 

Fonte: Autora 

Foto 4- Espaço -Templo Gávea 

Fonte: Revista Exame 

 

 

 
Foto 5- Espaço -Templo Gávea 

Fonte: Autora 

 

 

Além dessa área compartilhada, existem salas de trabalho e de reunião para aqueles 

que precisarem de um ambiente mais reservado. Os espaços a serem utilizados pelo residente 

são definidos no momento de sua adesão ao Templo, por meio da escolha de um dos três tipos 

de planos ofertados: Desk flex; Desk fixo; Sob demanda.  

O Desk flex custa R$750,00/mês/pessoa e o residente utiliza a mesa e o espaço que 

estiver livre. Não há um posto fixo de trabalho, opção que é ofertada pelo plano Desk fixo, 

que custa um pouco mais, R$ 900,00/mês/pessoa. Tanto no plano Desk Flex quanto no Desk 

Fixo full-time, o residente tem direito a reservar sala de reunião de forma gratuita e a acessar a 

casa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Há também o Desk Fixo part-time, pelo qual pode-

se acessar a casa 3 dias na semana. 

O plano Sob Demanda é para um uso diário. O residente pode alugar a sala de reunião 

ou ter um local para trabalhar ao custo de R$60/dia/pessoa. Por último, oferta-se ainda a 

opção da locação do espaço para realização de um evento, seja ele um workshop, uma 

palestra, um happy hour. 
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Todas essas atividades da casa são organizadas por 10 monges, que são responsáveis 

por cuidar do que for necessário para garantir um local agradável de trabalho, incluindo, 

aspectos relacionados à infraestrutura, finança, marketing e à adesão ao Templo.  

Para fazer parte dessa organização, um processo de curadoria é realizado pelos 

monges, no qual é informado: O que é o Templo? Quais são os valores e missão da 

organização? O que é ou não ofertado naquele ambiente? 

Dessa forma alinha-se os objetivos organizacionais do Templo com os de seus novos 

entrantes de forma que permanecem àqueles que buscam, não somente um espaço de trabalho, 

mas um ambiente de aprendizagem, trocas e conexões humanas. 

 

4.2. ORGANIZAÇÃO 2: GECOPI 

 

O GECOPI, Grupo de Pesquisa em Conhecimento, Pessoas e Inovação 

(GECOPI) da Universidade Federal Fluminense, se define como um grupo de pessoas 

que se alimenta do desejo irresistível por conhecimento, pois sabem que o 

conhecimento é aquilo que resulta de pessoas que se interrelacionam com a intenção de 

construir artefatos úteis e um mundo melhor. É um “Ba”, na terminologia de Nonaka e 

Konno (1998), um “Ba” que começa na academia e se estende por esferas, nas quais os 

membros desse grupo de pesquisa habitam. 

Segundo o seu fundador: 

 

 
É um espaço da convivência de teses, antíteses e sínteses. Já dissemos várias vezes, 

e experimentamos outras tantas, que o GECOPI é uma espécie de “BA” nonakiano, 

onde nossa criatividade é chamada a comparecer da forma mais livre e autônoma 

possível. Aqui experimentamos as condições capacitadoras da autonomia, caos 

criativo, redundância, variedade de requisitos e intenção, cada uma das quais se 

manifestando com maior ou menor intensidade, dependendo do momento e do tema 

em questão.  

 

 

O GECOPI nasceu como fruto do Núcleo de Estudos em Inovação, Conhecimento e 

Trabalho (NEICT) instituído em 1999 no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq por dois 

professores do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal 

Fluminense. As linhas de atuação do grupo transitam pelas áreas de inovação e aprendizagem, 

gestão do conhecimento e formação de pessoas, responsabilidade social e sustentabilidade a 

fim de gerar contribuições teóricas e empíricas na construção de sistemas de gestão 

sustentável. Assim, o GECOPI é de natureza interdisciplinar e busca um diálogo ativo entre 
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engenharia de produção, educação e ciências sociais, para dar resposta aos desafios postos ao 

mundo acadêmico. 

Alunos de graduação, mestrado e doutorado do departamento de Engenharia de 

Produção e de outros departamentos da instituição podem participar do grupo desde que seus 

interesses de pesquisa convirjam com as áreas de atuação do grupo que são abrangentes e abre 

espaço para a formação de pessoas e a geração de conhecimento de forma includente, criativa 

e engajada. Alunos orientados por outros professores, que não sejam membros do grupo, 

também podem participar. Basta receber o convite de um gecopiano, nome dado aos membros 

do grupo, para participar de uma reunião e com o grupo se identificar. No entanto, a maioria 

dos membros do GECOPI são alunos do Mestrado Profissional em Sistemas de Gestão, um 

curso de pós-graduação que aceita alunos de todos os tipos de formação, pertencente ao 

Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense. 

Ao ingressar no grupo, o novo gecopiano é adicionado a um grupo no Whatsapp, no 

Facebook e a uma pasta no Google Drive. No Drive estão presentes 71 membros, no 

Facebook, 83 e no Whatsapp, 52. 

No Google Drive fica arquivado tudo o que é dos membros do grupo: artigos 

produzidos, artigos trocados, a agenda de encontro e de orientação, entre outros para que 

todos os membros possam acompanhar as pesquisas realizadas pelos demais. Os documentos 

são arquivados em 24 pastas (Apêndice B) onde se armazena tudo o que é gerado e 

pesquisado pelo grupo. 

O calendário anual presente nessa pasta do Drive revela em quais dias ocorrerão os 

encontros que são em um determinado sábado de cada mês de 8h às 12h da manhã com a 

participação de em média 20 pessoas. A participação é voluntária, porém fomentada por uma 

prévia agenda de trabalho anunciada no Whatsapp um dia antes, que normalmente engloba 

apresentações de trabalho de conclusão e/ou artigos e de ferramentas, bem como, discussões 

sobre estratégias para a publicação em veículos com alto impacto e de texto considerados 

relevantes para as pesquisas em andamento. 

Após as reuniões, ocorrem almoços no restaurante próximo à universidade, nos quais 

os assuntos variam de questões pessoais dos membros a trocas de dicas acadêmicas 

permitindo a ocorrência de descobertas de comunalidade entre seus membros. Além dos 

almoços, é planejado uma confraternização anual no final do ano e alguns eventos 

esporádicos como ida a teatros, bares e comemorações de aniversários. 
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Foto 6 – Comemoração de aniversário em 

restaurante 

 

Foto 7 – Comemoração de final de ano 

 

 

 

   

 Foto 8 – Ida ao teatro  Foto 9 – Leitura de livros relacionados às áreas de 

atuação do grupo 

 

Expande-se assim para além das fronteiras acadêmicas o desejo de estar junto e de 

troca do grupo, que é movido pela vontade insaciável de compartilhar e obter conhecimentos 

provenientes das diferentes trajetórias acadêmicas e profissionais de seus membros que se 

agregam em coletivo harmônico, que é o GECOPI.  
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5. DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

Para iniciar a análise dos dados obtidos, primeiro será apresentado como o senso de 

comunidade e suas dimensões foram externalizadas no GECOPI e no coworking Templo. Em 

seguida, descrevemos as comunalidades entre essas organizações pelas quais os membros 

criam e reforçam senso de comunidade.  

 

5.1. GECOPI 

 

5.1.1. PRESENÇA DO SENSO DE COMUNIDADE 

 

Para examinar as práticas interativas e se o senso de comunidade é vivenciado pelos 

membros do GECOPI, aplicou-se inicialmente o survey. O questionário foi disponibilizado a 

todos os membros do GECOPI, ou seja, aos 83 indivíduos que compõem a população-alvo. 

Deste universo, foram obtidas 36 respostas, um tamanho amostral superior a 30, o que 

garantiu estatisticamente a confiabilidade e precisão dos dados coletados, de acordo com o 

Teorema Central do Limite (ANDERSON; SWEENEY; WILLIAMS, 2011). Os dados, por 

sua vez, foram analisados utilizando-se a ferramenta Excel e os resultados obtidos mostraram 

que o GECOPI é um grupo de pesquisadores formado por alunos (49%), ex-alunos (45%) e 

professores da Universidade Federal Fluminense (UFF). No momento de realização da 

pesquisa, a maioria dos participantes (63%) possuíam entre 41 e 60 anos e participam do 

grupo a menos de 2 anos. A maioria é orientando ou ex-orientando do professor fundador do 

grupo. Há, no entanto, ex-alunos que frequentam o grupo há mais de 10 anos e que vêm de 

outras cidades e estados para participar do grupo. Mais detalhes podem ser observados nos 

gráficos abaixo. 
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Gráfico 9 – Forma de Participação 

Fonte: Autora 

 

Gráfico 10 – Idade 

Fonte: Autora 

 

Gráfico 11 – Tempo de Participação 

Fonte: Autora 

 

Para a análise das características sobre senso de comunidade calculou-se o coeficiente 

Alpha de Cronbach (α) para verificar a confiabilidade da segunda parte do questionário e das 

respostas obtidas. O valor encontrado para α foi de 0,81, o que sinalizou uma forte 

confiabilidade (ANDERSON; SWEENEY; WILLIAMS, 2011).  

Avaliando-se, por seguinte, individualmente cada item, conforme ilustrado no Gráfico 

12 na página a seguir, verificou-se que 81% dos respondentes concordam totalmente que 

“Trabalhar cooperativamente com os outros é um valor para o grupo” (Q1) e que “As pessoas 

no grupo de pesquisa apoiam umas as outras” (Q3).  

Além disso, verificou-se que 89% concordam que se sentem à vontade para expressar 

a sua opinião com os demais membros (Q4). Isso vai ao encontro com o que Sennett (2012) 

coloca ao trazer que à medida que estamos abertos a expressamos nossas opiniões, a escutar e 

a estabelecer, assim, trocas dialógicas, estamos mais sujeitos a equilibrar cooperação e 

competição. E é isso o que parece ocorrer nesse grupo, no qual, as pessoas dizem sentir-se 

livres para expressar seu eu autêntico. É um GP em que a escassez é transformada em 

abundância pelo estabelecimento de relacionamentos mais genuínos entre os indivíduos, que 

encontram apoio, cooperação e acreditam que os membros se importam uns com os outros 

(Q1, Q3 e Q6).  

 

49% 

45% 

6% 

Estudante da graduação ou de um
curso de pós-graduação
Ex-aluno(a)

Professor da Instituição de Ensino

3% 

19% 

28% 
39% 
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41% 

17% 

14% 

28% 

0% 

até 1 ano

mais de 1 ano até 2 anos

mais de 2 anos até 3 anos

mais de 3 anos até 10 anos
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Gráfico 12– Nível de concordância por questão 

 
Fonte: Autora 

 

As trocas dialógicas que ocorrem continuamente no grupo do Whatsapp reforçam os 

resultados obtidos nessas questões. Um exemplo disso consta na mensagem enviado no grupo 

por Lucinda em junho/18, que diz: 

 

 
Quando o João seleciona e posta a matéria do Nicolelis ou quando o Ricardo faz o 

mesmo com a entrevista do Caldini, ou quando a Liliane alerta para as intenções 

malévolas que podem estar presentes na aproximação entre as grandes empresas de 

tecnologia (até mesmo o São Google, tão útil no nosso dia a dia) e os interesses 

militares americanos, ou quando o Fundador do GP insiste na sua perspectiva 

esquerdista e anticapitalista, todos estamos trazendo para o grupo visões de mundo e 

preocupações que mais se aproximam do que cada um pensa, teme ou abraça. Até 

mesmo os silêncios falam profundamente, às vezes gritam! 

 

 

Nesta mensagem é possível verificar a presença do self autêntico, da liberdade de 

expressão e da conexão emocional entre os membros, conexão esta, que também fica explícita 

na seguinte mensagem de outro membro enviada um mês depois: “Olá pessoal. Ando meio 

sumida do grupo e venho aqui compartilhar umas aflições [...] Apesar de não estar presente... 

a animação e união desse grupo fortalece o meu espírito”. Essa fala sinaliza que mesmo 

aqueles que não participam de forma ativa do grupo, conseguem sentir-se pertencentes e 

encontrar apoio, reafirmando os resultados obtidos nas questões 2 (Q2) e 6 (Q6) do gráfico 4. 

Na Q2, 56% dos respondentes concordaram totalmente que se sentem pertencentes a uma 

comunidade e na Q6, 81% concordam que os membros do grupo realmente se importam uns 

com os outros.  

A questão que obteve menor percentual de concordância foi a Q7 que diz que: “No 

grupo de pesquisa, sinto-me como parte de uma família”. Mesmo com a dispersão de 
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opiniões, a maioria (64%) concorda que haja um sentimento de se estar em família no grupo. 

Esse sentimento aflora principalmente no Whatsapp, no qual ocorre o compartilhamento de 

momentos especiais como de fotos do nascimento de um neto (a), de sentimentos, de 

desabafos, de fotos pessoais, entre outros.  

Além disso, observou-se em campo que os encontros mensais também contribuem 

para reconectar as pessoas, proporcionando momentos de interações e sentimento de 

irmanação entre membros e compartilhamento de vivências/histórias. 

É um ritual que ratifica a adesão ao grupo, que exige um investimento pessoal de 

acordar sábado bem cedo e deslocar-se ao campus da universidade e que engaja os sujeitos a 

ponto destes atenderem suas necessidades pessoais e a dos demais simultaneamente. “Cada 

encontro do GECOPI é um Curso de Extensão e Aperfeiçoamento. Cada membro colabora 

com o seu conhecimento em alguma área! É uma explosão de saberes! [...]” alega Lucinda e 

vai ao encontro da colocação de outro, que diz:  

 

 
nos autointitulamos “grupo de pesquisa” e exercitamos a 

curiosidade dos que não compreendem como pode tanta gente que 

já defendeu suas pesquisas há muito tempo continuar se reunindo 

em plena manhã de sábado para trocar ideias, escrever artigos e 

celebrar a vida. 

 

 

Observa-se, então, que o objetivo comum que os une, além daqueles comuns a um GP 

(publicação; reuniões; discussão de ideias), é o de estar em comunidade (FREITAS et al., 

2017; MCMILLAN; CHAVIS, 1986). Isso justifica os 91% de concordância obtidos na Q7 

para a afirmação “Os membros do grupo estão ligados a um propósito comum”.  

No geral, a frequência percentual da escala Likert mostrou, conforme o  

Gráfico 13 abaixo, que 53% dos respondentes concordam totalmente com todas as 

questões analisadas na segunda etapa do questionário, seguidos de 36% que concordam 

parcialmente.  

 

Gráfico 13 – Nível de concordância geral 
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Fonte: Autora 

As respostas obtidas sinalizaram, assim, que a maioria dos itens necessários para a 

existência e manutenção do senso de comunidade está presente no GECOPI.  

 

5.1.2. PERCEPÇÃO DE SENSO DE COMUNIDADE 

 

As quatro dimensões do senso de comunidade proposto por McMillan & Chavis 

(1986): Adesão, Influência, Investimento Pessoal e Conexões Emocionais foram analisadas 

nas entrevistas com os membros do GECOPI propiciando conhecer as características e fatores 

fomentadores do constructo em estudo.  

Buscou-se compreender, inicialmente, o motivo pelo qual as pessoas começam e 

permanecem no GECOPI, abordando-se duas questões: i) o que motiva as pessoas a buscarem 

ou participarem do GECOPI ; ii) por quê as pessoas permanecem/gostariam de permanecer no 

GECOPI, para levantar os incentivos existentes por trás dessas escolhas. 

Os resultados obtidos foram codificados como motivações de dois tipos: entrada e 

permanência e tabelados nos quadros abaixo.  

Primeiramente, analisou-se o motivo pelo qual os participantes entram no GECOPI. 

Dentre os motivos encontra-se a necessidade de conhecer o que é um GP; a admiração pelo 

professor fundador do GP; a busca por conhecimento e trocas de vivências; dificuldades e 

conflitos com o orientador e o fato de ser orientando do Fundador do GP.  

 

 

Quadro 5 – Trechos de entrevista codificados como motivações para entrar no grupo 

MOTIVAÇÕES PARA ENTRAR CITAÇÕES 

Vivência de GP Eu queria arranjar uma maneira do povo ter alguma vivência de 

grupo de pesquisa, porque o pessoal vive mais fora do que dentro e a 

experiência de um grupo de pesquisa que a universidade conhece é um 

grupo de pesquisa que vive em função disso, tendo convivência, temas 

a serem discutidos e tal (Emmanuel, fundador) 

Professor Fundador do GP  O Fundador do GP falou que existia um grupo e eu obviamente já 

adorava todas as falas do Fundador do GP nas aulas de inovação, 

óbvio que eu ia lá conhecer né. (Samira, ex-aluna e orientanda) 

Trocas de Conhecimento e 

Vivência sobre pesquisas 

Eu queria saber como que outros estudantes estavam lidando com 

aquele momento de trabalho. Eu achava que ia ser muito enriquecedor. 

Além disso, eu tinha uma curiosidade, na realidade não é uma 

curiosidade, mas um interesse em saber, como outras pessoas de outras 

empresas estavam trabalhando essa questão da dissertação [...] No 

início o interesse era só uma questão de trocar conhecimentos, de 

saber outras experiências e coisa tal (Maria Augusta, ex-aluna e ex-

orientanda) 
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Quadro 5 – Trechos de entrevista codificados como motivações para entrar no grupo 

MOTIVAÇÕES PARA ENTRAR CITAÇÕES 

Conflitos com Orientador  Eu tive uns probleminhas com o meu orientador e aí eu pedi uma 

ajuda pro Fundador do GP. O Fundador do GP disse: ‘eu tenho um 

grupo de pesquisa chamado GECOPI aonde nós nos reunimos pra 

trocar né, vivências sobre pesquisa”. Então não foi assim que eu 

cheguei lá. Não foi uma coisa premeditada, não foi uma coisa: “Nossa 

quero sair publicando!” rsrs (Bruna, ex-aluna e não orientanda) 

Ser orientanda do Fundador do GP  Eu iniciei, entrei pro GECOPI, porque eu fui orientanda do professor 

Fundador do GP de Andrade. E ele me convidou para fazer parte de um 

grupo de pesquisa. (Lucinda, ex-aluna e ex-orientanda) 

Fonte: Autora  

 

Apesar de “ser orientanda do fundador do GP” parecer uma das motivações, os 

orientandos do professor fundador do GP não são obrigados a participar do GECOPI. Todas 

as ações neste GP são voluntárias, conforme coloca Maria Augusta: 

 

 
Ninguém é obrigado a estar na reunião [...] Existem orientandos do Fundador do GP, 

a própria Lena né, que é uma colega lá da turma, que estava grávida no início. 

Embora, ela fosse do Rio e tecnicamente ela gostasse da ideia, ela tinha uma 

impossibilidade em razão da criança. E assim é possível ser orientado pelo Fundador 

do GP, fazer o próprio trabalho e não participar do grupo. Então assim, é uma coisa 

voluntária. 

 

 

Esse é um dos requisitos para a existência do senso de comunidade conforme 

identificado na revisão da literatura. O acesso ao grupo deve estar disponível a todos do 

programa de forma que a inclusão de novos alunos seja facilitada pelos outros alunos, pelos 

professores e funcionários da universidade. Isso também facilita no estabelecimento de 

conexões emocionais, quarto item da teoria de McMillian e Chavis (1986), que permite o 

desenvolvimento de fortes laços emocionais e o suprimento de necessidades de trabalhar 

juntos para alcançar objetivos acadêmicos (MENDOZA; SUAREZ; BUSTAMANTE, 2016). 

As fronteiras do GECOPI, primeiro subitem do item Adesão do modelo teórico de 

McMillan e Chavis, que distinguem os que pertencem a comunidade dos que não pertencem, 

se firmarm em: i) convite pelo professor fundador e; ii) algum vínculo com a universidade 

federal fluminense e com os programas do Doutorado em Sistemas de Gestão Sustentáveis e 

do Mestrado Profissional em Sistemas de Gestão. Isso ocorre pelo propósito do grupo que é 

pesquisar e publicar artigos científicos sobre áreas de inovação e aprendizagem, gestão do 

conhecimento e formação de pessoas, responsabilidade social e sustentabilidade. Com isso é 
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natural haver como fronteira um vínculo acadêmico. Mas isso não é suficiente para manter a 

adesão ao grupo. O que motiva as pessoas que uma vez participam do grupo a continuarem a 

frequentar o grupo?  

Essa pergunta foi respondida pelos nossos entrevistados e os resultados encontram-se 

no quadro abaixo. 

 

Quadro 6 – Trechos de entrevista codificado como motivações para permanecer no grupo 

MOTIVOS PARA PERMANECER CITAÇÕES 

Publicação  

Apoio mútuo  

Troca de vivência 

Eu preciso de produzir. Eu tenho um dado da minha formação, da 

minha postura, que eu, eu não sei escrever sozinho, aqui comigo. Eu 

adoro escrever! Mas eu quero estar escrevendo com alguém sempre, 

entendeu? Então ele supera essa minha necessidade de estar com 

alguém escrevendo, produzindo [...] Quando eu estava falando do que 

nós temos, que os outros grupos de pesquisa convencional não tem, eu 

estava falando dessa troca de vivência das pessoas que vem com 

experiências diferenciadas e que se reúnem em torno de um 

determinado ponto, de um determinado objeto e daí nasce muita troca. 

(Emmanuel, fundador)  

Apoio mútuo  

Aprender com o outro 

Publicação  

O que me faz frequentar o apoio das outras pessoas. É aprender com 

a experiência do outro. E quando acabar o mestrado, quero 

permanecer, pois eu quero publicar ainda muito mais. Pois, 

independentemente ou não de entrar no doutorado, eu me vejo 

publicando ainda. (Bruna, aluna e não orientanda) 

Apoio mútuo  

Sentir-se em família 

Aprendizagem 

Me mantive justamente por conta do espírito que o grupo tem, de um 

ajudar o outro. Então eu vi a dificuldade, os percalços que eu passei 

para elaborar a minha pesquisa. E vi como é importante essa, essa, essa 

ajuda mútua. E esse espírito de ajuda que faz que a gente.. Parece 

uma família.. Aí eu chego a me emocionar, porque é um ajudando o 

outro naquilo que mais necessita mesmo. É na hora que a gente está 

fazendo uma pesquisa, a gente fica meio perdido[...] Eu continuo 

participando, mesmo já tendo finalizado o mestrado, por conta desse 

clima. Aprender nunca é cansativo. Toda vez que a gente se 

encontra,é um aprendizado que a gente adquire. Mesmo que eu nunca 

mais use isso na vida acadêmica, mas eu uso isso na minha vida 

profissional e na minha vida pessoal. (Lucinda, ex-aluna e ex-

orientanda) 
Construção Coletiva de 

Conhecimento  

Apoio mútuo  

Amizades 

Com o tempo e com a convivência com as outras pessoas, você vai 

descobrindo outros interesses, você vai fazendo amizades [...] você 

começa a contribuir com outros trabalhos, você sem querer entre 

aspas, você está contribuindo com você mesmo. Então é um processo, 

é uma construção coletiva. Eu acho que é isso que me faz ficar, 

entendeu? Porque no fundo, no fundo é um aprendizado, para mim é 

um aprendizado maior do que se eu tivesse num determinada aula, 

onde o professor vai mandar ler A,B ou C, faz um trabalho e é isso aí, 

entendeu? (Maria Augusta, ex-aluna e ex-orientanda) 

Discussões e Instigar de ideais O constante instigar de ideias que existe pelo grupo do Whatsapp. As 

ideais e as opiniões sobre assuntos que me interessam, aquilo me 

motiva a ir lá, saber um pouco mais sobre e participar do grupo. 

(Samira,-aluna e orientanda) 

Fonte: Autora  
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O que fomenta a permanência dos participantes é: oportunidade de aprender, discutir, 

pensar e de trocar experiências; a construção coletiva de conhecimento; a cooperação e o 

apoio mútuo e os vínculos de amizades.  

Esses fatores coexistem devido à existência de segurança emocional nos participantes 

que se sentem à vontade para socializar seus saberes expondo seus diferentes pontos de vista 

para satisfazer suas necessidades de compreensão, de discussão e participação de projetos 

acadêmicos, ao mesmo tempo em que desenvolvem relações interpessoais de amizades, 

cooperação e coesão (FREITAS JÚNIOR et al., 2017). E a medida que isso ocorre, o grupo de 

pesquisa se desenvolve contribuindo para o fortalecimento da identidade profissional e o 

desenvolvimento da autonomia de seus participantes como “qualificação de seu processo de 

trabalho, e na formação crítica e comprometida do futuro profissional” (KRAFT, 2009, p. 

147). Isso fica nítido na fala da Lucinda: “Mesmo que eu nunca mais use isso na vida 

acadêmica, eu uso isso na minha vida profissional e na minha vida pessoal”. 

Assim, a segurança emocional, além de ser um dos componentes da cola da adesão ao 

grupo, ela fortalece o sentimento de pertencimento. Todos os entrevistados ao serem 

questionados se se sentem pertencentes ao grupo, responderam que sim. Lucinda 

complemento, dizendo que:  

 

 

Eu agradeço muito a Deus de eu poder fazer parte de um grupo assim, porque é um 

privilégio desse mundo.Um privilégio, Jasmin. O sentimento de aceitação do jeito 

que eu sou, com todas as minhas falhas, com o conhecimento, mas eu contribuo de 

alguma forma pro GECOPI, quando eu posso, do meu jeito. E não tem cobrança.  

 

 

Nessa fala verificamos a gratidão e o sentimento de aceitação, ou como mencionado 

anteriormente, de segurança emocional. Mas o que promove isso? Em busca dessa resposta, 

algumas falas foram analisadas abaixo. 

 

Quadro 7 – Trechos de entrevista codificado como itens sinalizadores de sentimento de pertencimento 

SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO CITAÇÕES 

Valorização Acho que é um dos pontos altos do GECOPI também, é que 

toda fala, toda contribuição, é valorizada e é ouvida. Eu acho 

que isso deixa as pessoas muito à vontade para se expressarem, 

muito à vontade para colaborarem. (Maria Augusta, ex-aluna e 

ex-orientanda) 

Respeito 

Igualdade 

Eu já vi que eles respeitam mesmo quando a pessoa fala. Eu já 

vi assim uma discussão assim que a pessoa fala uma coisa 

assim que não foi de acordo com o que tava todo mundo 

falando, mas ela não foi deixada de lado. Principalmente o 

professor fundador do GP sabe fazer isso muito bem, sabe 
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Quadro 7 – Trechos de entrevista codificado como itens sinalizadores de sentimento de pertencimento 

SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO CITAÇÕES 

aproveitar aquilo, o que a pessoa falou, trazer a discussão 

também para aquilo [...] 

A comunidade é um lugar em que todo mundo é igual. Veja a 

fala do nosso mestre, do professor fundador do GP, que ele é só 

um... uma mola, que estimula a gente, entendeu? Mas ele não é 

mais do que a gente. (Lucinda, ex-aluna e ex-orientanda) 

Junção de desejos O desejo de cada um posto ali, leva as pessoas àquele lugar [...] 

Talvez esse desejo é que vai construindo essas coisas. 

Colaborar na medida como o que você tem para dar e obter né. 

Colaborar nesse sentido e não de ter que ir e entregar alguma 

coisa. Acho que é isso.(Samira, aluna e orientanda) 

Autonomia 

Vivências do mundo real 

A gente tem o fato da autonomia das pessoas, as pessoas têm 

autonomia, as pessoas têm suas vidas, e aqui elas estão para 

fazer um plus, aqui elas trazem as suas experiências, elas 

trazem em suas vivências, confrontam as suas vivências com 

temas e com debates e discussões que a gente constrói ala 

universidade. (Emmanuel, fundador) 

Autoconhecimento 

Corrente positiva 

No GECOPI, você acaba descobrindo em você algumas coisas 

que você realmente desconhecia. Eu vejo isso, não só comigo, 

mas com os outros participantes também. Além disso, eu vejo o 

GECOPI como uma corrente positiva. (Bruna,-aluna e não 

orientanda) 

Fonte: Autora  

 

O GECOPI satisfaz as necessidades de seus membros ao fornecer um porto seguro 

tanto para aqueles que possuem responsabilidades de um aluno de um curso de mestrado ou 

doutorado ou de um docente universitário quanto para os que desejam se desenvolver 

intelectualmente, contrastando as vivências acadêmicas com as da vida real. E este grupo o 

faz sem impor limitações a flexibilidade e a autonomia de cada indivíduo. Os membros 

podem participar de formas variadas sendo mais ativos e ajudando na organização do grupo, 

ou mais passivos, estando presente acordo com suas necessidades variadas.  

Diante das características que McMillan e Chavis (1986) colocam para o item adesão, 

resta saber quais sacrifícios/investimento são feitos para pertencer ao grupo de pesquisa. A 

revisão da literatura expôs que o mecanismo do sacrifício consiste na demonstração do 

comprometimento do membro com a comunidade e podem envolver desde dedicação de 

tempo até a renúncia de prazeres como a proibição de comer certos tipos de alimentos 

(BRINT, 2001, p.19). No caso do GECOPI, verificamos que o principal sacrifício é abrir mão 

do tempo de descanso ao sábado e ter que acordar cedo para participar da reunião. Mais 

detalhes encontram-se no quadro a seguir. 
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Quadro 8 – Trechos de entrevista codificado como itens sinalizadores de investimento pessoal 

INVESTIMENTO PESSOAL CITAÇÕES 

Investimento financeiro 

Dedicação 

Acordar cedo no sábado 

Afinal de contas você, você acordar sábado de manhã cedo, você 

compra livros, você gasta tempo lendo A, B ou C [...] elaborando 

uma apresentação [...] Tudo no GECOPI é voluntário, tá? Importante 

mencionar isso. Ninguém é obrigado a estar na reunião, ninguém é 

obrigado a fazer artigo. (Maria Augusta, ex-aluna e ex-orientanda). 

Distância de deslocamento 

Acordar cedo no sábado 

Sempre foi sábado oito horas da manhã. E era uma correria para 

deixar tudo em ordem para sábado estar lá. 

E tem as pessoas que não podem, que não conseguem ir, e ficam com 

saudades, como eu. A gente mora no Rio, mas mais distante né. Eu 

moro em Macaé. 

Eu acho que não tem, assim, o investimento não é uma cobrança de 

presença, não é uma cobrança que você tem que estar escrevendo, 

não é uma cobrança. Isso que é legal na comunidade. Porque você 

está ali sem estar fazendo nada, só por estar. E, geralmente, as 

comunidades elas não te obrigam, mas elas te exigem. Não obrigam, 

mas exigem que você tenha alguma produtividade para estar ali, 

entendeu. Muitas vezes eu vou e só me apresento e vejo que essa que 

é a essência, uma vontade de ver os outros.(Lucinda, ex-aluna e ex-

orientanda) 

Acordar cedo no sábado 

Abrir mão do tempo de descanso 

A minha rotina é bem puxada durante a semana. Então no final de 

semana acordar cedo e estar no GECOPI às 8h, nossa é bem, bem, 

bem difícil kkk Porque chega sexta, estou morta. Mas assim eu reúno 

todo meu restinho de forças e vou. Normalmente, nós almoçamos 

juntos lá no GECOPI ou não, eu venho para casa. Eu chego em casa, 

eu durmo. A única coisa que eu consigo fazer é dormir rsrs para 

recuperar as forças e fazer uma outra coisa, porque eu não consigo 

fazer mais nada kkk (Bruna, aluna e não orientanda) 

Acordar cedo no sábado 

Desejo 

Sim. Acordar sábado, seis e meia da manhã. Isso é um investimento 

sem tamanho. Brincadeira Isso é um investimento, é um desejo. Tudo 

que a gente faz com desejo é isso, é investindo. (Samira, aluna e 

orientanda) 

Investimento financeiro 

Dedicação 

Abrir mão do doutorado 

O GECOPI nunca pôs dinheiro no meu bolso. Eu ponho dinheiro no 

bolso do GECOPI. Todos os congressos, que nós participamos, se a 

gente tem, se eu consigo financiamento de inscrição, essas coisas, do 

departamento, morreu. Se eu não consigo a gente faz um rateio, e eu 

sempre entro no rateio. 

Eu ponho e tiro energia, porque eu tiro do GECOPI o apoio para 

escrever e ponho apoio no GECOPI ajudando nas publicações dos 

alunos 

Eu não fiz pós-doutorado, porque não consigo e não tenho ânimo 

para me afastar do GECOPI! Eu gosto de estar aqui, entendeu? 

(Emmanuel, fundador) 

Fonte: Autora  

 

Após o senso de pertencimento e os sacrifícios realizados para aderir-se ao grupo, o 

segundo indicador da presença do senso de comunidade é a existência de influência e a 

confiança entre os participantes da comunidade. Isso é promovido por trabalhos conjuntos, 

regras de convivências, definição de objetivo comum, planejamento de eventos e momentos 

de vivência (MCMILLAN & CHAVIS, 1986). 
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No GECOPI, pelos membros possuírem como principal motivador a aprendizagem, 

eles sentem que no grupo eles podem encontrar apoio para se desenvolverem 

academicamente. É um ambiente que os influencia a desenvolver a leitura, escrita, 

comunicação verbal e outros instrumentos para a publicação de artigos e defesa de pesquisas. 

E o que promove essa influência? A troca. A troca de atenção, palavras, de dicas, que cria um 

elo de confiança entre as pessoas de que se pode contar com o apoio do outro para sanar 

dúvidas, para aprender e seguir em frente. Essa e outras ações descritas no quadro abaixo 

mostra o que os entrevistados responderam em relação à influência.  

 

Quadro 9 – Trechos de entrevista codificado como itens sinalizadores de influência  

INFLUÊNCIA CITAÇÕES 

Estar presente nos encontros 

Poucas fronteiras 

Colaboração  

No início você acha que você tem pouco conhecimento, que você não tem 

experiência ainda para contribuir com nenhum artigo, com a pesquisa de 

ninguém né [...] Aí conforme você está presente, conforme você realiza 

coisas e conforme você contribui pro processo do grupo, seja 

colaborando afetuosamente, seja ajudando a escrever coisas, seja 

levando novas ideias, você vai conquistando a confiança das pessoas a 

ponto de as pessoas quererem saber qual é a sua opinião, entendeu? Eu 

acho que é aí nesse ponto, que você começa a influenciar de uma forma 

mais direta. E aí o seu nome começa a ser lembrado. 

Eu acho que o grupo é tão aberto, que ele é, ele está apto, ele está 

reflexivo para a influência de qualquer pessoa na realidade (Maria 

Augusta, ex-aluna e ex-orientanda). 

Ajuda mútua /colaboração Quando eu comecei minha pesquisa eu não tava assim tão envolvida com 

pesquisa. Com a ajuda mútua de outros membros que viram que eu 

precisava de um empurrãozinho, eu consegui [...] Essas pessoas vão lá 

para ver o outro se apresentar, para ajudar o outro. E eu vou te falar, se 

eu não tivesse uma prévia eu não sei o que ia acontecer com a minha 

pesquisa (Lucinda, ex-aluna e ex-orientanda). 

Participação de discussões 

Boa vontade 

Colaboração para o 

aperfeiçoamento do grupo 

Eu estou aprendendo muito com as pessoas e trocando muito. Eu gosto 

muito das pessoas. As pessoas, particularmente, eu gosto do perfil do 

GECOPI. Acho que alí as pessoas tem uma boa vontade, as pessoas são 

boas, caráter de valor também né. E eu acho que influencio pois como eu 

sou a única advogada, então, eu sempre trago uma visão muito mais 

legalista da situação, uma visão mais formal às vezes. E eu acho que é 

importante também essa visão. Nós trocamos informações interessantes 

que possam contribuir pro aperfeiçoamento do grupo. E isso é tão 

amplo né, que você acaba expandido rsrs. Foge um pouco até da questão 

de publicação. [...] E você acaba adquirindo um conhecimento, uma 

competência que você não tinha (Bruna, aluna e não orientanda). 

Participação de discussões/ 

Apresentações 

Estar aberto 

Eu acho que eu influencio da mesma forma como eu acho que sou 

influenciada . Falando, comentando, porque eu acho que é assim que a 

gente vai criando valores comuns. [...] E eu sou influenciada porque nas 

apresentações/discussões aparece aquilo que eu nem sabia que poderia 

ser legal e eu penso assim: "Eu não sabia que eu estaria capturando isso 

aqui sábado". Sei lá! De repente, alguém faz um comentário, que me 

desperta uma outra coisa. É como se essa influência fosse uma fumaça.  

Eu também acho que eu sou influenciada , porque me sinto aberta aquelas 

coisas que eu ouço e cada uma das pessoas passa a transformar as minhas 

próprias ideias, os meus conceitos e mexer com isso (Samira, aluna e 

orientanda). 
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Quadro 9 – Trechos de entrevista codificado como itens sinalizadores de influência  

INFLUÊNCIA CITAÇÕES 

Participação ativa de discussões É uma relação de troca de vivências. Quando eu estava falando do que 

nós temos, que os outros grupos de pesquisa convencional não têm, eu 

estava falando dessa troca de vivência das pessoas que vêm com 

experiências diferenciadas e que se reúnem em torno de um determinado 

ponto, de um determinado objeto e daí nasce muita troca. É troca de 

vivência. É troca de experiência de um monte de jeitão né. Os nossos 

jeitões são adaptáveis ao jeitão do conjunto (Emmanuel, fundador). 

Fonte: Autora  

 

Pelas respostas obtidas observa-se que as pessoas se sentem à vontade para 

expressarem-se possuindo uma voz ativa. Isso permite que uma construção coletiva do 

conhecimento ocorra, por intermédio da reflexão e do intercâmbio de interpretações que são 

exercitados na forma verbal, resultando na ampliação da compreensão sobre temas de 

pesquisas do grupo e fomentando novas perspectivas de conhecimento, que por fim 

caracteriza um processo efetivo de construção interdisciplinar. Assim o diálogo, a 

interdisciplinaridade do grupo e sua prática includente, abre-o para todos os tipos de 

vivências, saberes e reflexões, que contribuem para a geração de novos conhecimentos que 

transpassam as fronteiras disciplinares.  

As trocas dialógicas também são fomentadas pelo espírito de ajuda mútua presente no 

grupo. Os diferentes estágios acadêmicos, trajetórias profissionais e interesses dos membros 

do GECOPI permitem que o ambiente seja de abundância e cooperação, no qual convivem 

pessoas que não se sentem ameaçadas pela competição e pelo medo de roubo ou plágio de 

suas ideias. Pelo contrário, é uma ambiente, por meio do qual, encontra-se o apoio necessário 

para desenvolvê-las em formato de pesquisas acadêmicas. Isso ocorre, pois mesmo sendo a 

finalidade principal do grupo a publicação científica, a amplitude de temáticas tratadas, que se 

inicia em inovação e aprendizagem, percorrendo por gestão do conhecimento e formação de 

pessoas, até a responsabilidade social e a sustentabilidade, permite que haja espaço para todos 

publicarem a respeito do assunto que mais se interessam, sem necessariamente “roubar” o 

tema do outro.  

E quando os temas de interesse coincidem, o professor fundador aplica o que ele 

denomina de sua “moeda de formação de comunidade”. Ele explica que essa moeda é uma 

política que ele instituiu e da qual não abre mão, que consiste em colocar o número máximo 

de autores que é a publicação exige. Com isso, ele ou o primeiro autor convidam algumas 

pessoas do grupo, que se surpreendem com o convite e se motivam a contribuir na pesquisa 

do colega. Segundo ele: “Isso é um vínculo fortíssimo de rede. Se cada um publicasse por si, 
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aí não se formaria rede. Porque como o grupo se tornou um grupo que tem produção coletiva, 

muita gente vem para o grupo porque sabe que encontrará apoio para publicar”. 

Com isso garante-se a essencialidade de ter um grupo harmonizado por relações 

interpessoais de cooperação e coesão, no qual os membros passam a se sentir parte de um 

todo, influentes e seguros para socializar seus saberes expondo seus diferentes pontos de vista. 

Isso vai ao encontro do que foi verificado por Freitas Júnior et al.(2017) em sua pesquisa 

sobre gestão de conhecimento em grupo de pesquisa. 

 Além da cooperação e coesão, McMillan e Chavis (1986) abordam também a 

necessidade de preceitos comuns ao grupo para que seus membros se reconheçam, se sintam 

aceitos e validem suas ideias e valores com as do grupo. O ser humano, segundo eles, ao 

validar e alinhar seus pensamentos, valores, opiniões, com as do grupo, passa a ser 

influenciado pelo grupo. No entanto, os preceitos do grupo também são influenciados pelos 

indivíduos que encontram, uniformizam e padronizam valores e desejos comuns a maioria dos 

membros do grupo. 

Assim os valores comuns passam a atuar como uma cola que aproxima e conecta as 

pessoas que desejam ser parte daquela comunidade, pois dita padrões a serem seguidos 

facilitando o alinhamento de pensamentos entre os membros.  

Em busca de saber como isso ocorre no GECOPI, os entrevistados foram questionados 

sobre valores comuns e suas respostas foram expostas no quadro a seguir. 

 
Quadro 10 – Trechos de entrevista codificado como itens sinalizadores de Valores Comuns 

VALORES COMUNS CITAÇÕES 

Diálogo As pessoas se sentem irmãos dentro daquele grupo, dentro daquela 

construção conjunta. Aí você diz assim, mas são pessoas tão 

diferentes, porque cada um tem uma profissão diferente, cada um 

tem.. é..trabalha em uma empresa diferente, tem religiões diferentes, 

tem interesses diferentes... Sim. As pessoas são todas diferentes com 

trajetórias absolutamente distintas, mas elas têm um interesse 

comum, que é o interesse por esse diálogo, entendeu? (Maria 

Augusta, ex-aluna e ex-orientanda). 

Ajuda mútua  O GECOPI tem uma essência que é o que cada um faz, de se ajudar, 

de compreender até o choro do outro, choro entre aspas, o desabafo 

do outro. (Lucinda, ex-aluna e ex-orientanda) 

Publicação científica com apoio 

mútuo 

O objetivo do grupo é publicar. O GECOPI é um grupo, em que nós 

temos é ideais muito próximos em relação à pesquisa. Não de vida, 

mas em relação à pesquisa. Nós temos ideais próximos um do outro. 

Acaba um dando força para o outro para continuar no propósito de 

publicar, de participar de congressos, de contribuir para a sociedade 

com conhecimento, enfim, nesse sentido. 

 (Bruna, aluna e não orientanda) 
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Quadro 10 – Trechos de entrevista codificado como itens sinalizadores de Valores Comuns 

VALORES COMUNS CITAÇÕES 

Publicação científica coletiva 

Ausência de uma identidade coletiva 

Tem a ideia de produção científica, que é aderente ao grupo no 

sentido de produzir artigos seja lá o que for. E compartilhar os seus 

momentos, seja de produção de um artigo, seja de defesa de uma 

dissertação, de uma tese, acho que é isso. [...] Uma coisa que eu acho 

que a gente está caminhando para construir é uma coisa que a gente 

fale assim: “Nós, pensamos muito sobre o assunto e a gente pensa 

mais ou mais ou menos assim..”. Eu acho que a gente ainda não tem 

isso. O que tem são definições que influenciam como se fosse uma 

fumaça, e não como uma nuvem que te carrega. (Samira, aluna e 

orientanda) 

Publicação científica coletiva 

Ausência de uma identidade coletiva 

O principal produto que nós produzimos são as nossas 

publicações.[...] Porque hoje, de onde saem as pesquisas que geram os 

artigos que nós produzirmos? Elas saem das dissertações, da tese, dos 

TCCs... Mas isso não é suficiente. A gente tinha que ter uma agenda 

de pesquisas, a gente tinha que ter um projeto de pesquisa. E na 

prática não tem! Porque para ter um projeto de pesquisa tem que ter 

duas coisas: uma coisa é a questão de superar a cultura, que não é uma 

cultura ainda de cientistas/de pesquisadores, e A segunda, é 

financiamento. [..] Nós não temos uma rotina. A nossa rotina é os 

encontros aos sábados. Nós não temos essa vida de pesquisadores. 

Nós não temos ainda uma vida orgânica. Uma rotina, eu acho, que ela 

requer um povo que viva a rotina. A rotina que tem é estar aqui! Eu 

diria que não tem rotina. As coisas são mais erráticas. (Emmanuel, 

fundador) 

Fonte: Autora  

 

Dentre os valores comuns do GECOPI, têm-se: o interesse pelo diálogo, essência da 

ajuda mútua, interesses comuns de pesquisa, interesse comum em publicar e os encontros aos 

sábados. Os valores comuns são compreendidos como a liga que mantém o grupo unido. 

Mesmo não sendo algo explícito ou bem definido conforme expõe Samira em sua fala e não 

sendo os preceitos esperados pelo fundador, de uma rotina e uma cultura tradicional de 

pesquisadores, os valores comuns existem e são responsáveis pelo processo de seleção e 

aceitação no grupo. Lucinda expressa esse processo em sua fala a seguir e denomina os 

valores comuns de espírito do GECOPI: 

 

O GECOPI é uma coisa assim tão intensa. É intenso. Os que chegam, eles querem 

viver isso. E quem não consegue, não quer viver isso, sai. Já aconteceu. Você não 

chegou a conhecer não. Teve uma vez, num encontro de sábado, um rapaz não se 

sentiu bem pelo atraso dos colegas, que ocorrem e que sinalizamos até com o 

bonequinho andando, como se tivesse na correria, pelo WhatsApp. Ele não se sentiu 

bem com isso. Eu nem me lembro o nome desse rapaz. E as discussões que às vezes 

acontecem né, mesmo quando não são discussões voltadas para a área acadêmica, 

mas que são discussões atuais, tem gente que não aguenta. Então aquele que não tem 

esse espírito do GECOPI, ele não permanece. O GECOPI tem uma essência que é 

o que cada um faz, de se ajudar, de compreender até o choro do outro, choro entre 

aspas, o desabafo do outro. A gente ficou porque a gente compreendeu isso. 
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Esse espírito do GECOPI influencia seus membros fazendo com que eles queiram 

estar em harmonia e assim serem aceitos e aderidos ao grupo. Conforme colocado pelo 

professor fundador: “É troca de experiência de um monte de jeitão né. Os nossos jeitões são 

adaptáveis ao jeitão do conjunto”. 

Assim a aceitação consensual daqueles que se adaptam ao jeitão do grupo e a 

influência de cada jeitão chegam a ser externalizados, por meio de termos afetivos pela Maria 

Augusta. Ela coloca que “as pessoas se sentem irmãos dentro daquele grupo, dentro daquela 

construção conjunta”. Lucinda fala também de forma afetuosa dessa liga ao dizer: “esse 

espírito de ajuda que faz com que a gente pareça uma família.. Aí eu chego a me emocionar, 

porque é um ajudando o outro naquilo que mais necessita mesmo. É na hora que a gente está 

fazendo uma pesquisa, a gente fica meio perdido”. O professor fundador, em sua fala, vai 

além e traz um pouco de explanação do porquê encontramos como valores comuns o interesse 

pelo diálogo, essência da ajuda mútua, interesses comuns de pesquisa, interesse comum em 

publicar. Ele diz: 

 

 

“O Gecopi tem um jeitão de interdisciplinaridade porque tem trocas não adiabáticas 

com o sistema. O sistema é aberto e a diversidade de pessoas é muito grande de tal 

forma que as pessoas acolhem nas suas experiências de vidas, de formação etc. E aí 

a gente faz uma mistura desse negócio, que acaba sendo uma mistura bacana, e 

surpreendente. As pessoas olham de fora para a gente:"Como que eles conseguem 

fazer essa reunião todo mês? Que coisa! A gente não consegue isso!" Porque 

ninguém consegue isso! Em um sábado de manhã, você reunir gente de todas as 

procedências possíveis para debater coisas. Então isso é bacana“. 

 

 

A interdisciplinaridade contribui para que o grupo tenha as característica de ser aberto 

a todos e ao novo, de ter como valor o diálogo e o debate e o respeito ao conhecimento 

disciplinar de cada membro. E isso também contribuir para o estabelecimento de conexões 

emocionais, quarto item caracterizador do senso de comunidade, que foi questionado na 

entrevista e cujas respostas foram retratadas no quadro a seguir 

 

Quadro 11 – Trechos de entrevista codificado como itens sinalizadores de Conexões Emocionais 

CONEXÕES EMOCIONAIS CITAÇÕES 

 Admiração pelos membros 

 Encontros do GECOPI 

Eu acho que tiveram vários momentos que você vai se aproximando 

das pessoas e pela simples aproximação é um estímulo para um 

monte de coisa. Os encontros do GECOPI é um momento assim de 

interação com pessoas que são pensadores, que são pessoas 

intelectuais, que são pessoas que têm objetivos..né... Porque é 

diferente de você lidar num grupo, em que as pessoas têm um 

pensamento raso, entende? 

 (Maria Augusta, ex-aluna e ex-orientanda). 
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 Espírito de ajuda 

 Família 

E esse espírito de ajuda que faz que a gente.. Parece uma família.. Aí 

eu chego a me emocionar, porque é um ajudando o outro naquilo que 

mais necessita mesmo. É na hora que a gente está fazendo uma 

pesquisa, a gente fica meio perdido. E alguém já passou por 

isso...alguém já passou por isso, às vezes até duas vezes, porque já tá 

no doutorado. Então essa ajuda é muito importante. E a gente se sente 

assim meio que acolhido (Lucinda, ex-aluna e ex-orientanda) 

 Pessoas comprometidas 

 Almoços 

O que eu percebo no GECOPI é que as pessoas realmente são bem 

comprometidas com o grupo. Eu tenho um grau de intimidade com 

alguns membros do grupo, que se tornaram pessoas amigas. Alguns 

nem tantos, seriam mais colegas.  

Eu procuro estar junto nos almoços. Eu acho bem legal, porque 

muitos estão e é um momento de descontração e você estar perto das 

pessoas. (Bruna, aluna e não orientanda) 

 Lugar de trabalho intelectual 

 Gente legal 

 Almoço, chopp, peça 

As outras pessoas, eu, Samira, não tenho amigos, grandes amigos alí. 

Não é essa a minha percepção de pessoas com quem eu divido a 

minha vida pessoal. E conhecidos? Também não. São pessoas que 

pensam de uma forma aderente umas às outras. Eu não consigo 

extrapolar a um lugar de trabalho intelectual, extrapolar para um lugar 

de vivências emocionais entre os indivíduos não. Eu não vejo muito. 

O que eu às vezes participo são de almoços que rolam depois da 

reunião, uns chopinhos paralelos, ida a peça de teatro. Porque tem 

uma coisa legal do grupo, que é um grupo leve. É só para falar de 

coisas legais, do que gosta. Então isso é legal. Eu vou numa peça com 

um monte de gente legal e vou tomar um chopp antes e acabou. É 

isso. Tem isso esse grupo. Ele não é carregado como grupo. O troca-

troca que rola é bem interessante.  

 (Samira, aluna e orientanda) 

 Produção coletiva pela co-

autoria 

O grupo se tornou um grupo que tem produção coletiva, muita gente 

vem para o grupo porque sabe que lá terá apoio para publicar. A 

coautoria passa a ser uma moeda de formação de comunidade.  

(Emmanuel, fundador) 

 

 

Diante dos valores comuns ao grupo, verificou-se que muitos retratam seus colegas de 

grupo como irmãos (Maria Augusta), amigos (Bruna), gente legal (Samira). Essas conexões 

emocionais entre os membros são proporcionadas por vivências positivas conjuntas. Algumas 

das atividades que proporcionam esses momentos juntos são, além dos encontros pelo sábado 

de manhã, os almoços após os encontros, churrascos de final de ano, ida a peças, encontros 

para tomar chopps e as trocas no grupo no Whatsapp. As pessoas sabem que podem contar 

umas com as outras e que o grupo tem como valor a ajuda mútua. Isso fica claro em uma 

mensagem de Whatsapp enviado ao grupo por um ex-aluna que está fazendo um curso de 

pós-graduação em outra universidade e mesmo assim reconhece o grupo como fonte de 

saciação de suas necessidades emocionais. Ela diz: 

 

 
Olá pessoal. Ando meio sumida do grupo e venho aqui compartilhar umas aflições. 

Desde o início do ano venho trabalhando em um projeto de pós doutorado. Ao invés 

de aprovar artigos em congressos, resolvi mergulhar a fundo na pesquisa para tentar 
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algo mais consistente. Como só tenho os finais de semana para trabalhar nisso, tenho 

estudado cerca de 16h todo final de semana..Bate uma insegurança, se estou no 

caminho certo....às vezes uma angústia e até vontade de desistir, mas estou seguindo 

em frente. Agora já consigo perceber um avanço no entendimento sobre as 

diferentes perspectivas do tema que decidi estudar. Aprendizagem organizacional. 

Mas entre os fichamentos e reflexões, ainda vejo uma estrada até conseguir um 

"produto". Apesar de não estar presente...a animação e união desse grupo fortalece o 

meu espírito.  

 

 

Assim, independente de poderem ou não estarem presentes, o GECOPI consegue 

manter todos os membros engajados, tanto ativamente, pelos encontros presenciais, quanto 

passivamente, pela comunicação virtual em grupos de Facebook e Whatsapp. Isso decorre de 

sua estrutura organizacional flexível, que oferta diversas formas de participação voluntária e 

permite a adoção de diferente papéis na comunidade, atendendo as expectativas de cada 

membro de acordo com suas demandas profissionais e pessoais e com suas necessidades. 

Observou-se que aqueles possuem mais tempo e um forte “desejo”, conforme posto 

por Samira, por trocas de conhecimento, por estímulos motivacionais, por apoio para publicar 

ou de qualquer outro benefício oferecido pelo GECOPI, costumam ser mais ativos, 

realizando apresentações do seus trabalhos, leituras, atas das reuniões, site, cartão de visita., 

do que outros, cujo momento de vida lhes demandem outras fontes de suprimento. Mas tanto 

um quanto o outro são igualmente bem-vindos a participar e terem suas necessidade (ver 

Quadro 12) supridas, pelo grupo. Conforme dito pelo professor fundador na entrevista a 

“comunidade tem que viver como os primeiros cristãos, onde se tira de cada um conforme a 

sua capacidade, e se dava a cada um conforme a sua necessidade!”. 
 

 

 

 

Quadro 12 – Trechos de entrevista codificado como itens sinalizadores de Saciamento das Necessidades 

NECESSIDADES CITAÇÕES 

Interação Social / Hobby Não é mais uma necessidade de conhecimento, num sentido assim de ‘aí 

quero captar experiência’. Se eu for, se eu for pensar nesse retorno, é um 

retorno assim muito imaterial é como se fosse um momento de crescer 

junto com as pessoas. É um crescer como um ser social que está 

integrado com pessoas, que fez daquilo um hobby praticamente, (Maria 

Augusta, ex-aluna e ex-orientanda). 

Conhecimento e aprendizagem O Gecopi satisfaz minha necessidade de conhecimento. Em aprender. 

Sempre aprender. Me satisfaz, porque a gente que estuda. (Lucinda, ex-

aluna e ex-orientanda) 

Crescimento profissional e pessoal O GECOPI ajuda muito no meu crescimento profissional e pessoal. 

Pessoal no sentido de que às vezes as meninas trazem uma ferramenta de 

RH bem interessante que você começa a refletir sobre você mesma, 

sobre sua postura no dia-a-dia e ao mesmo tempo as pessoas trazem suas 

experiências das suas publicações em revistas e congressos e isso é 

muito positivo, muito enriquecedor, pois você pode usar aquelas 

experiências boas ou ruins para você crescer também. (Bruna, aluna e 

não orientanda) 
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Quadro 12 – Trechos de entrevista codificado como itens sinalizadores de Saciamento das Necessidades 

NECESSIDADES CITAÇÕES 

Discutir 

Questionar 

O GECOPI supre minha necessidade de discutir. Eu sinto que é um 

lugar, que as discussões elas têm um...Não que as pessoas concordem, 

não que eu pense como todo mundo, todo mundo pense igual a mim, 

não! As pessoas são todas diferentes, mas acho que todo mundo parece 

se perguntar sobre o mundo de uma forma parecida. Acho que está todo 

se perguntando coisas. Eu acho que chegar lá e se perguntar, esse é o 

lugar. Então, supre essa demanda (Samira, aluna e orientanda) 

Escrever junto 

Convivência 

Ele supre as minhas necessidades de convivência, todas as minhas 

necessidades intelectuais também, de profissão. Eu preciso de produzir. 

Eu tenho um dado da minha formação, da minha postura, que eu, eu não 

sei escrever sozinho, aqui comigo. Eu adoro escrever! Eu faço isso. Mas 

eu quero está escrevendo com alguém sempre, entendeu? Então ele supre 

essa minha necessidade de estar com alguém escrevendo, produzindo 

(Emmanuel, fundador) 

Fonte: Autora  

 

Comparando os códigos gerados no Quadro 6, que trata do motivo para permanecer e 

no Quadro 14, sinalizadores das necessidades saciadas pelo GECOPI, os mesmos códigos se 

repetem. 

Quadro 13 – Comparação dos código dos quadro 6 e 12 

ENTREVISTADO CÓDIGOS DO QUADRO 6 CÓDIGOS DO QUADRO 12 

EMMANUEL Publicação / Apoio mútuo  Escrever junto / Convivência 

BRUNA Aprender com o outro 

Publicação 

Crescimento profissional e pessoal 

LUCINDA Aprendizagem 

Sentir-se em família  

Conhecimento e aprendizagem 

MARIA AUGUSTA Amizades 

Construção Coletiva de 

Conhecimento  

Interação Social / Hobby 

SAMIRA Discussões e Instigar de ideais Discutir / Questionar 

Fonte: Autora  

 

Desta forma percebe-se que as pessoas entram e permanecem no GECOPI por uma 

escolha, que tem como principal interesse vivenciar uma comunidade acadêmica e satisfazer 

suas necessidade de aprender e conviver. Essa vivência é impulsionada pelo senso de 

comunidade que impera no grupo. Assim, essa pesquisa visou mapear os fatores que 

caracterizam esse senso de comunidade e os resultados foram analisados ao longo deste 

capítulo e resumidos no quadro a seguir. 
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Quadro 14 – Fatores Característicos do Senso de Comunidade presente no GECOPI 

SENSO DE 

COMUNIDADE 
QUESTÕES CARACTERÍSTICAS 

Adesão 

Quais são motivações para entrar? 
 Vivência de grupo de pesquisa 

 Troca de conhecimentos 

 Professor fundador 

Quais motivações para permanecer? 
 Ter apoio 

 Trocas de conhecimentos 

 Publicações 

O que gera a segurança emocional? 

 Valorização 

 Respeito 

 Igualdade 

 Autonomia 

 Convívio social 

Quais são os sacrifícios? 
 Deslocamento 

 Acordar cedo 

 Investimento financeiro 

Influência 

O que promove a influência? 

 Estar presente nos encontros 

 Ter poucas fronteiras 

 Colaboração 

 Participação de 

discussões/apresentações 

 Estar aberto 

Quais são os preceitos do grupo? 

 Diálogo 

 Ajuda Mútua  

 Publicação científica coletiva 

 Ausência de uma identidade coletiva 

Integridade / 

Saciação de 

Necessidades 

O GECOPI supre quais 

necessidades? 

 Apreender/Discutir/Questionar 

 Interagir /Conviver 

 Crescer profissional e pessoalmente 

Conexões 

Emocionais 

O que promove as conexões? 

 Admiração pelos membros 

 Espírito de ajuda 

 Pessoas comprometidas  

 Almoços 

 Ida a peça de teatro 

 Chopps 

 Encontros aos sábados 

 Produção Coletiva pela Coautoria 

Como os membros se veem uns aos 

outros? 

 Como uma família 

 Um lugar em que se encontra 

amizades verdadeiras 

 Gente legais e boas 

Fonte: Autora  
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A seguir será apresentada a analisa dos fatores caracterizadores do senso de 

comunidade presente no coworking Templo em busca da ampliação da compreensão sobre 

esse constructo.  

 

5.2. TEMPLO 

 

5.2.1. PRESENÇA DO SENSO DE COMUNIDADE 

 

O início do estudo da presença do senso de comunidade no coworking Templo 

ocorreu com a aplicação do mesmo questionário aplicado ao GECOPI. O questionário foi 

disponibilizado a todos os membros do Templo, ou seja, aos 220 indivíduos que compõem a 

população-alvo. Deste universo, foram obtidas 30 respostas, um tamanho amostral que 

garante estatisticamente a confiabilidade e precisão dos dados coletados, de acordo com o 

Teorema Central do Limite (ANDERSON; SWEENEY; WILLIAMS, 2011). Além disso, 

também calculou-se o coeficiente Alpha de Cronbach (α) para verificar a confiabilidade da 

segunda parte do questionário, no qual foram aplicadas as questões caracterizadoras do senso 

de comunidade adaptadas da pesquisa de Milliman; Czaplewski; Ferguson (2003). Para as 

respostas obtidas o valor de α foi de 0,880, o que sinalizou uma forte confiabilidade dos dados 

coletados (HAIR et al.,2005). 

Todos os cálculos e dados foram compilados e analisados utilizando-se a ferramenta 

Excel. Neste, os resultados obtidos da primeira parte do questionário, mostraram que 80% dos 

respondentes são residentes (associados) do Templo e 20%, monges (funcionários). O tempo 

de associação ao Templo da maioria deles (83%) é de até 1 ano e eles possuem entre 18 e 30 

anos (77%), conforme ilustra os gráficos abaixo.  
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Gráfico 14– Forma de Participação 

Fonte: Autora 

Gráfico 15– Idade 

Fonte: Autora  

Gráfico 16– Tempo de Participação 

Fonte: Autora  

 

 

Avaliando as respostas da segunda parte do questionário, ilustradas no gráfico 4 a 

seguir, verificou-se que 73% dos respondentes concordam totalmente que “Trabalhar 

cooperativamente com os outros é um valor para o grupo” (Q1). Inclusive, no campo aberto 

para comentário, um dos respondentes (R1) disse :  

 

 
Bem, vejo as pessoas demonstrando interesse e sendo cooperativas para com as 

outras. Acredito que minha questão de ambientação é por causa de minha 

personalidade introvertida e demanda de trabalho. Mas observo bastante, e as 

pessoas parecem ter prazer em ajudar (assim como eu tenho). Isso é bastante 

reconfortante. 

 

 

Essa fala reforça o valor da cooperação no grupo e como no Templo, é aceito diferente 

níveis de engajamento com a comunidade, permitindo que cada um interaja de acordo com o 

que permite sua dinâmica de trabalho e sua autêntica vontade. Um outro respondente (R2) 

alega:  

 

 

O Templo como movimento e marca agrega pessoas e as conecta, criando relações 

que transbordam o Templo espaço físico. A comunidade transcende a marca ele 

torna um complexo de relações que querem o bem um dos outros. Mas há 

diversidade nas pessoas que frequentam o Templo e não necessariamente há 

conexão com todas as pessoas que frequentam o espaço. De alguma forma a 

curadoria de conteúdo e eventos traz pessoas que estão conectadas com o meu 
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propósito, mas isso não é atrativo para todo mundo. Existem pessoas que só querem 

um espaço cool para trabalho e "foda-se" o mundo. 

 

 

A diversidade de interesses aceita pela comunidade dá uma liberdade para as pessoas 

atuarem de forma autêntica, possibilitando que as atitudes e os relacionamentos sejam mais 

genuínos (GARRETT; SPREITZER; BACEVICE, 2017).  

Essa genuinidade fica explícita nas respostas das questões Q3 “As pessoas no Templo 

apoiam umas as outras”, Q4 “Sinto-me à vontade para expressar minha opinião com demais 

membros” e Q6 “Os membros do grupo realmente se importam uns com os outros”, nas quais 

a maioria dos respondentes assinalaram que concordam parcial ou totalmente com essas 

afirmações.  

Mcmillan & Chavis (1986) dizem que à medida em os indivíduos se sentem seguros 

para se expressarem e compartilharem seus valores individuais,influenciam a capacidade da 

comunidade de organizar e priorizar atividades de atendimento às necessidades de todos. As 

pessoas gostam de ajudar os outros, assim como, gostam de ser ajudadas, e as comunidades de 

maior sucesso incluem associações que são mutuamente recompensadoras para todos. Isso é 

notável no Templo, por ser um coworking que abriga autônomos ou pequenos empresários 

que buscam apoio para manter seus negócios. Um respondente (R3) inclusive escreve que é a: 

“Primeira vez que trabalho em um coworking e estou achando muito interessante poder trocar 

experiências e até efetuar negócios com os parceiros residentes”.  

A troca de experiência e a disponibilidade das pessoas na comunidade para se 

ajudarem sinalizam o que a resposta à Q2 “Sinto-me pertencente a uma comunidade” nos 

mostra: 50% dos respondentes concordam totalmente e 23%, parcialmente com essa 

afirmação. Segundo Mcmillan & Chavis (1986), sentimentos de pertencimento e de segurança 

emocional levam ao auto-investimento na comunidade, o que tem como consequência dar a 

um membro a sensação de fazer parte da comunidade. 
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Gráfico 17– Tabulação das resposta 

 

 
Fonte: Autora  

 

Analisando o gráfico, as questões 5 e 7 foram as que tiveram menores níveis de 

concordância. Somente 47% do grupo acreditam que “Os membros do grupo estão ligados a 

um propósito comum” e 63% sentem-se no grupo “como parte de uma família”. 

O propósito comum, segundo McMillan & Chavis (1986), dita comportamentos 

uniformes e regras que autoselecionam os membros, bem como, influencia a criação das 

normas de grupo. No Templo, a visão da comunidade é flexível visando acomodar a 

diversidade; seja esta de engajamento; de nicho de trabalho ou até mesmo de objetivo de 

associação ao coworking. Isso pode explicar o baixo percentual relacionada a questão Q5. 

No geral, a frequência percentual da escala Likert mostrou, conforme o gráfico abaixo, 

que 41% dos respondentes concordam totalmente com todas as questões analisadas na 

segunda etapa do questionário, seguidos de 29% que concordam parcialmente. Isso sinaliza 

que 70% dos respondentes concordam com as afirmações caracterizadoras do senso de 

comunidade, segundo a pesquisa de Milliman, Czaplewski, Ferguson (2003), ao analisarem-as 

no contexto de sua vivência no Templo. 

 

Gráfico 18– Tabulação das respostas 

 

Fonte: Autora  
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Para compreender como o senso de comunidade é vivenciado, realizou-se entrevistas 

individuais e observações em campo, cujos resultados são analisados a seguir. 

 

5.2.2. PERCEPÇÃO DE SENSO DE COMUNIDADE 

 

Diante das características do coworking Templo, resta saber qual é o papel e o que 

fomenta o senso de comunidade nele. A revisão da literatura expôs a importância de vínculos 

sociais e do compartilhamento de custos e das atividades gerenciais nestas organizações 

(GARRETT; SPREITZER; BACEVICE, 2017; MEDINA; KRAWULSKI, 2015; 

MESQUITA, 2016). Para o fundador do Templo, Herman Blesser, a coisa mais importante 

em um coworking é a existência de uma comunidade. Ele diz:  

 

 
A proposta do negócio sempre foi ser uma comunidade. Foi fazer uma rede de 

pessoas criativas que querem fazer as coisas de um jeito diferente [...] Ah tem 

momento onde a comunidade fica mais forte, tem momento em que a comunidade 

fica mais fraca, tem momentos que a gente foi mais colaborativo, tem momentos que 

a gente foi menos. Tiveram momentos que a gente fez projetos incríveis e tem 

momentos que a gente patinou. É normal isso. Mas o foco sempre foi esse e esse é o 

propósito da coisa. A casa na verdade é por acaso. Poderia te a comunidade e não ter 

a casa. A casa ela existe, porque fez sentido e a gente foi fazendo.  

 

 

Ao ser questionado sobre se não seria mais fácil criar uma estrutura organizacional 

sem ênfase em comunidade, visando somente a locação do espaço, ele explica: 

 

 
Eu não acredito que coworkings que trabalham só por locação de espaço dão certo 

assim. A maioria desses coworkings não dão certo e quebram. A não ser que sejam 

gigantes como uma Regus, que na verdade é um fundo imobiliário e coloca 

coworking para valorizar o imóvel, modelo McDonalds. A grande maioria dos 

pequenos que abrem no mundo real, tem uma casa sobrando aqui deixa eu abrir um 

coworking, porque isso está na moda, é uma coisa aleatória. Realmente não 

funciona, pois não tem o modelo ideal para isso. 

 

 

Além dele, os demais membros entrevistados, funcionários e residentes (forma 

como são chamadas as pessoas que se associam ao espaço), falaram sobre a 

importância dessa comunidade na escolha da associação ao Templo. Avaliando cada 

fala dos entrevistados, com base nas quatro dimensões do senso de comunidade 

proposto por McMillan e Chavis (1986), identificou-se inicialmente fatores atrelados a 

adesão ao Templo, questionando-se: i) O que motiva as pessoas a se associarem ao 
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Coworking Templo ?. Os resultados obtidos formaram codificados como motivações 

de entrada e permanência e tabelados nos quadros abaixo.  

 

Quadro 15 – Trechos de entrevista codificados como motivações para entrar no Templo 

MOTIVAÇÕES PARA 

ENTRAR/EMPREENDER 
CITAÇÕES 

Vivência colaborativa  

Negócios criativos 

Reunião de pessoas 

Locação de espaço 

Então eu fui para Califórnia [...] e nesse período, eu falei: “Tá eu 

realmente preciso tocar os meus negócios e coisas que façam sentido 

para mim. A ideia de ter um emprego não funciona. Ponto. E a ideia 

da educação formal não funciona para mim. Ponto. Eu vou dar um 

jeito de poder trabalhar com educação que é o que sempre mexeu 

comigo e, ao mesmo tempo, pagar as contas e ter ideias”. E aí, eu 

desenvolvi várias ideias de modelos de negócio [...] E uma das ideias 

era um espaço colaborativo que tivesse esse clima de um pouco do 

que eu vivi nos movimentos juvenis e ao mesmo tempo com essa 

coisa da experimentação da educação, que tivesse também uma coisa 

de poder empreender e poder tocar negócios criativos, de poder ter 

ideias e torná-las reais e ao mesmo tempo, no qual se pudesse reunir e 

encontrar pessoas e ter essa vivência colaborativa, que eu achei 

muito fantástico no Kibutz. E também que tivesse um elemento de 

Real Estate, porque eu vinha desse negócio e era o jeito que eu 

encontrei de pagar as contas. No fundo é isso. [...] Tinha que ser na 

Gávea, porque tinha que ser Zona Sul, tinha que ser uma casa, tinha 

que ter jardim, tinha que ser um lugar que pudesse ter comercial e ao 

mesmo tempo fosse legal e fosse acessível. (Herman, fundador do 

Templo) 

Locação / Layout do espaço 

Trabalhar de casa não dá certo 

Sobrevivência 

Trabalhar em rede 

Troca de 

conhecimentos/Benchmarking 

 

A gente optou por um espaço de coworking, porque é uma empresa 

que já nasceu pequena [...] É difícil de justificar um escritório para 

quatro pessoas. Também a gente não queria trabalhar de casa, porque 

sabíamos que isso não iria dar certo. Precisava todo mundo estar junto 

ali trabalhando de alguma forma. Então vimos que tinha um espaço de 

coworking que parecia ser legal, na Gávea, que a gente já tinha tido 

indicação e a casa de coworking faz todo sentido para o tamanho da 

nossa empresa e para o que a gente quer fazer. Eu acho que o que a 

gente não sabia é que na verdade o espaço de coworking acabou sendo 

essencial na questão do comercial da empresa. Porque a gente não 

tinha nenhuma noção comercial quando a gente entrou. Absolutamente 

nenhuma. E no espaço de coworking foi a única forma de a gente 

sobreviver quase sem comercial. Porque tinham outras empresas que 

já demandavam esse tipo de serviço quando a gente chegou Então a 

gente começou a prestar muito serviço aqui dentro mesmo e até 

para conseguir começar a ter essa noção de ‘ih existe comercial’, 

existe isso de ter que correr atrás de cliente, sabe? Então na verdade 

aprendizado de chegar aqui não saber e alguém daqui, de empresas 

daqui, explicar como sobreviver financeiramente mesmo sem saber 

nada comercial. Só com jobs daqui de dentro. (Willian, Residente do 

Templo e Sócio da Empresa SofaCoding) 

Compartilhamento de Custos 

Locação / Layout do espaço 

Emprego 

Eu entrei para o Templo, pois trabalho aqui no Have a Coffeee desde 

fevereiro deste ano. Have a coffee é um clube de assinatura de café. Os 

sócios da empresa Have a Coffeee devem ter optado pelo coworking 

Templo pela proximidade do local de suas residências e pela Zona Sul 

ser um lugar bem acessível do Rio. O coworking também ajuda no 

compartilhamento financeiro da empresa. (Caroline, Residente do 

Templo e Funcionária da Empresa Have a Coffee) 
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Quadro 15 – Trechos de entrevista codificados como motivações para entrar no Templo 

MOTIVAÇÕES PARA 

ENTRAR/EMPREENDER 
CITAÇÕES 

Locação / Layout do espaço 

Trabalhar em Rede 

Eu optei pelo Coworking Templo, porque eu gostei muito da casa 

né..Eu acho que essa coisa de você ter um espaço, onde você tem o seu 

espaço aqui do lado da mata, tem um ambiente aberto para mim é 

muito importante para minha funcionalidade, para minha saúde 

mental, para eu não me sentir enclausurado em um escritório. Mas eu 

acho que aqui atende a vários tipos de pessoas. Tem aquela pessoa que 

vai tirar só ter um desk stop para trabalhar ou pode ser uma pessoa que 

queira fazer negócios em redes ou que tenha uma visão mais holística 

ou mais organizacional em uma economia circular (Guilherme, 

Residente do Templo e Sócio da Empresa Capim Selo Verde).  

Emprego 

Autoconhecimento 

Trabalho em equipe/Conexão entre 

pessoas 

Diversidade 

Conforto 

Eu entrei em outubro de 2017. Eu entrei para uma vaga de anfitriã 

que é uma vaga júnior aqui no Templo. [...] Aí eu vi essa vaga no 

Templo e falei: "Cara, gostei desse lugar. Quero ir!" Eu nem olhei 

escopo de trabalho. Só mandei meu currículo e esqueci. [...] Eu decidi 

vir trabalhar aqui porque o Templo ele é um lugar, que permite a 

gente se descobrir né. Temos a oportunidade de trabalhar com 

coisas novas e de uma forma saudável, honesta, leve e em equipe. 

Em relação aos residentes, eu acredito que seja o conforto de você 

estar aqui em lugar super agradável, no qual você vem, usufrui de tudo 

que é bom maravilhoso, e a parte ruim da festa (gestão do espaço), não 

é da sua responsabilidade. [...] 

O Templo facilita e promove a conexão entre pessoas que estão aqui 

e cuida para elas estarem bem estarem juntas, por meio do nosso 

discurso e com tudo o que a gente promove para que isso aconteça 

mais. (Jéssica, monge do Templo). 

Fonte: Autora  

 

As respostas mostram uma diversidade de motivações pelas quais membros se aderem 

ao Templo estando estas ligadas, principalmente, ao compartilhamento do espaço, a 

localização geográfica e arquitetônicas da casa (open space, proximidade da mata). Assim 

verificou-se que busca e a adesão ao coworking se dá, inicialmente, por razões mais práticas 

do que sociais.  

Os fatores práticos, conforme mapeados pela literatura, englobam: ter um local de 

trabalho compartilhado com infraestrutura, conforto, baixo custo para atender as necessidades 

de pequenas empresas e autônomos, que não conseguem e/ou desejam manter um espaço de 

escritório. Além disso, tem-se pessoas que também chegam ao Templo pelo vínculo 

empregatício com o próprio Templo ou com pequenas empresas que lá habitam (KOJO, 

NENONEN, 2013; MERKEL, 2015).  

Talvez os motivos pelos quais os princípios sociais afloraram como secundários sejam 

os que Etzioni (1989) coloca em seu livro ao observar que por haver outros grupos sociais na 

vida dos trabalhadores como a família, a vizinhança e os grupos religiosos; o apetite por 
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afeição, ligações e necessidades gregárias são inibidas e deixem de ser o maior fomentador de 

adesão a uma comunidade.  

No entanto, uma vez aderido ao Templo, passa-se então a vivenciar a possibilidade de 

trabalhar em equipe e em redes, de descobrir novos nichos, habilidades e de compartilhar 

negócios e conhecimentos, conforme posto do Willian e Jéssica. Assim, o coworking 

expande-se para ser “espaços não só para compartilhar trabalho, mas para conectar e fomentar 

trocas com a comunidade criativa”, como definido em sua website (Ver Apêndice E). 

O Templo, apesar de ter um foco na economia criativa e por isso querer ser uma 

comunidade criativa, está aberto a todos. Porém, há um processo de seleção, que eles chamam 

de curadoria, que consiste em: 

 

 
..deixar bem claro como a gente funciona, o que acontece na casa, o tipo de 

movimentação. Porque tem gente que não se incomoda de ter evento na casa, tem 

gente que vai se incomodar. Então tem gente que se incomoda, tem gente que não. 

Então a gente passa esse filtro das coisas que acontecem, coloca toda a 

disponibilidade da casa. Enfim explica né, o que acontece né na casa: "Olha, aqui a 

gente tem geladeira. Você pode usar a geladeira. Na sexta-feira, a geladeira é 

desligada. Então você tem que tirar suas coisas! Você pode pegar café, água e mate. 

Se você quiser almoçar, tem almoço assim e tem almoço assado. Ou seja a gente 

explica absolutamente tudo. A pessoa pode querer ou não, entendeu? Acaba que 

sempre quem se sente melhor aqui é pessoal criativo. A gente já recebeu vários 

advogados, enfim, pessoas que acham interessante, mas que na prática não se 

adequariam para viver. (Jéssica, monge do Templo). 

 

 

O processo de seleção é um processo de auto-seleção em que se deixa claro o objetivo 

do Templo de ser uma comunidade, um local compartilhado, de respeito às diferenças e de 

experiências sociais. Os membros entram sabendo das normas comunitária”. A gente tem os 

acordos, que é como a gente chama né, que é: usou o banheiro, de descarga; usou seu 

copo...Coisas que a gente aprende em casa”. Logo, todos que aderem ao Templo entram 

cientes de que precisam obedecer os “acordos” e que precisam, principalmente, gostar de estar 

perto de pessoas. Assim quando um novo residente entra: 

 

 

...o anfitrião (pessoa contratada pelo coworking para tal) vai fazer um tour pela casa. 

O gestor de comunidade vai apresentar ela para todos os outros visitantes, vai ouvi-

lá, vai trocar ideia, vai perguntar o que ela faz, vai ver que conexões são importantes 

para ela na comunidade, não só na casa, mas do Templo como um todo, a rede que 

hoje junta: Templo, Malha, Journey, Rio Criativo, História da Liberdade, todos esses 

nichos que a gente tem, que de todo mundo que a gente já trabalhou nesses projetos, 

temos milhares de pessoas e a gente vê. A dessa rede, quem que interessa para o 

negócio dessa pessoa e que conexão eu posso fazer agora? Por exemplo, se 

apresentar por e-mail. Isso é uma rotina da equipe, que a gente fala que todas da 

equipe são agentes de comunidade, que tem essa função de estar diariamente 

conectando residentes.[...] Os rituais de todos é quando a empresa entra na casa, a 
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gente apresenta, engaja para o novo membro se sentir bem. Todas que saem a gente 

faz um happy hour de despedida. As que entram, virão anfitriões de um primeiro 

happy hour depois que entram. Para elas contarem um pouquinho da história delas e 

para anfitriar também a galera. 

 

 

No entanto, não há obrigatoriedades quando a participação dos eventos da casa. 

Segundo Herman, cada membro pode querer ou não aproveitar o máximo do que a 

comunidade tem para oferecer e “é natural que tenha pessoas que se engajam mais e pessoas 

que se engajam menos. Tem gente que quer fazer projeto com todo mundo e tem pessoas que 

só quer um lugar para trabalhar. And that is ok!”. Assim diferentes níveis de engajamentos 

existem e são aceitos. Mas como será que isso se reflete no senso de pertencimento à 

comunidade Templo? 

Seguindo o estudo em busca de analisar se, conforme descrito McMillan e Chavis 

(1986), como o senso de pertencimento contribui para a adesão ao grupo, analisou-se como 

ele é vivenciado pelos membros. 

 

Quadro 16 – Trechos de entrevista codificado como itens sinalizadores de sentimento de pertencimento 

SENTIMENTO DE 

PERTENCIMENTO 
CITAÇÕES 

Espírito de dono (Anfitrião) Naturalmente eu me relaciono com muitos residentes, porque eu recebo as 

pessoas e a equipe se relaciona muito mais com os residentes do que os 

residentes. Não dá para todo mundo, conhecer todo mundo, porque a 

comunidade do Templo hoje direta tem residentes com de 220 pessoas. 

Então você não vai conhecer profundamente 220 pessoas. Isso não é 

possível. (Herman, fundador do Templo). 

Ausência de identificação como 

membro do Templo 

Em relação ao sentimento de pertencimento ao coworking Templo, ele não 

é zero, porém não chega ao ponto de haver uma identificação do tipo "eu 

sou membro do Templo" se alguém me perguntar: O SofaCoding é da 

onde? Eu vou dizer é da Gávea, do Rio ou alguma coisa assim. (Willian, 

Residente do Templo e Sócio da Empresa SofaCoding) 

Espírito de dono (Anfitrião) e de 

colaboração 

A Have a Coffeee está aqui há quatro anos, e por ser uma das empresas a 

estarem aqui há mais tempo, a gente recebe muito bem todas as 

outras.[...] Aqui eu me sinto em grupo em um coletivo. Me sinto 

entrosado. Uma coisa que eu faço para ajudar a comunidade é sempre que 

eu vejo louça naquela pia ali, eu lavo. Mesmo que não tem sido eu que 

sujei, porque não custa nada. É tão rápido! Passei ali para lavar um copo, 

um prato e se tiver ali é viagem dada. (Caroline, Residente do Templo e 

Funcionária da Empresa Have a Coffee) 

Perda de liberdade Eu sei que quanto menos diversidade, menos riqueza. Então estar no 

coworking me proporciona o contato com o diferente. Mas eu gostaria de 

repente de ter um espaço meu que eu possa ter autonomia para ter 

eventos [...] ter um espaço onde eu possa criar talks, que eu possa criar 

alguma coisa holística enfim.. Mas é um projeto para frente, mas eu 

gostaria. Eu acho que talvez eu experimente em algum momento 

(Guilherme, Residente do Templo e Sócio da Empresa Capim Selo Verde). 

Família 

Confiança 

Para mim tanto os residentes, quanto a equipe né, a gente se comporta 

como família que zoa, que se abre. Pelo menos o meu comportamento 

com todos é assim. E realmente a gente se comporta como uma Família 

mesmo e por você conviver com as pessoas e as pessoas saberem que você 

faz parte da equipe, geralmente elas contam com você. (Jéssica, monge do 

Templo). 

Fonte: Autora  
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O senso de pertencimento aflorou nas falas de alguns dos entrevistados como um 

senso de dono. O desejo de ajudar e se doar parecem ser motivados por uma responsabilidade 

social com a comunidade, que se concretizaram: i) na preocupação com a recepção dos novos 

entrantes; ii) no formato de ajuda voluntariamente “lavando uma louça” e; iii) se relacionando 

de forma afetuosa como se estivem em “Família”. Há assim um cuidado tanto de residentes 

quanto do monge com o crescimento e a manutenção da comunidade característicos de um 

senso de coletividade.  

Em contraposição tem-se as falas de Guilherme e Willian, que não se identificam 

como membros do Templo. Guilherme, há 4 meses no Templo, expõe o seu desejo que ter seu 

próprio espaço e Willian, membro há 4 anos, fala de se identificar para terceiros como 

membro Templo. 

Talvez isso ocorra pelo fato deles terem um estilo mais passivo de associação, do tipo 

que aprecia o que a comunidade tem a oferecer (diversidade/apoio), porém não gosta de se 

envolvimento de forma ativa (GARRETT; SPREITZER; BACEVICE, 2017).  

Guilherme traz também a perda da liberdade como um ponto negativo por estar em um 

coworking. Isso vai ao encontro com a explanação de Bauman (2003, p.7) sobre comunidade 

que diz que: “Não ter comunidade significa não ter proteção” e “Alcançar a comunidade, se 

isto ocorrer, poderá em breve significar perder a liberdade”. O coworking Templo como 

comunidade atua provendo, segundo Guilherme, riqueza” pela promoção do “contato com o 

diferente”, com a multidisciplinaridade dos profissionais que abrigam. Porém a um custo de 

sua liberdade. Liberdade está condicionada à gerência da organização, conforme Mesquista 

(2016, p.107) identifica em seu trabalho sobre a administração de espaços de coworking. Ela 

diz: “por mais livre que possa vir a ser, ainda será centrada nas decisões do proprietário, sobre 

o que e como as coisas devem acontecer naquele espaço”.  

Outro fator que pode condicionar o senso de pertencimento é o pagamento da taxa de 

associação. Guilherme e Willian podem sentir-se pertencentes ao Templo pelo simples 

pagamento da taxa, e sem se preocuparem com o coletivo, visto que a taxa por si só solidifica 

os direitos de associação dos residentes. Analisando essa hipótese e os investimentos pessoais 

realizados pelos dois para fazer parte do coworking, no quadro, verifica-se a presença do 

investimento financeiro como comum às suas perceptivas. 
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Quadro 17 – Trechos de entrevista codificado como itens sinalizadores de investimento/sacrifício 

INVESTIMENTO/SACRIFÍCIO CITAÇÕES 

Sociabilidade em Ambiente de trabalho Eu tenho um investimento pessoal como membro, como 

residente, é muito da concentração. Para a gente que é da equipe 

é especialmente difícil parar e trabalhar sozinho em paz no 

Templo. Pois todos os residentes quando querem alguma coisa e 

procuram a gente para resolver. Seja para dar uma opinião sobre 

o negócio, seja para resolver alguma coisa da casa, seja para 

perguntar sobre um evento, a gente fica sendo interrompido. 

Mas aí você bota o fone e vai na fé assim. (Herman, fundador do 

Templo). 

Investimento Financeiro Tem a questão financeira de estar aqui, mas isso eu coloco, 

mesmo a empresa sendo minha, como uma obrigação financeira 

da empresa. Eu separo um pouco isso. Então para mim, pessoa 

física, eu entendo como estando aqui de graça. Como funcionário. 

Isso é uma coisa do caixa da empresa. (Willian, Residente do 

Templo e Sócio da Empresa SofaCoding) 

Deslocamento 

Sociabilidade em Ambiente de trabalho 

Para mim é porque eu moro longe. Algum sacrifício? Às vezes 

aqui fica bem barulhento e tumultuado e é difícil se concentrar. 

Esses são os sacrifícios que eu vejo (Caroline, Residente do 

Templo e Funcionária da Empresa Have a Coffee) 

Investimento Financeiro Sim, não é de graça. Não é um projeto gratuito né. Você tem 

um investimento né, mas eu acho que dentro do que eu entendo é 

alguma troca que está dentro de um orçamento que eu teria com 

uma sala, se eu fosse considerar o aluguel da sala, com luz, IPTU, 

condomínio, essas coisas. Eu acho que tá dentro de uma 

compatibilidade, só que aqui eu acredito que eu tenho outras 

vantagens né que um lugar restrito em si mesmo, só com o meu 

time, não me proporciona. Aqui eu acho que aqui acrescenta 

outras coisas.(Guilherme, Residente do Templo e Sócio da 

Empresa Capim Selo Verde). 

 

Dedicação 

 

Eu dedico muito tempo aqui ao Templo, me dedico, mas eu me 

dedico feliz, por que eu vejo retorno e sei que meu papel é 

importante aqui tanto quanto de qualquer outro, mas eu me sinto 

importante nesse processo de transição que o Templo está tendo. 

E isso me, isso me satisfaz. E me faz entender que é isso que é o 

momento que eu estou vivendo. Pode ser que ele não dure muito 

tempo, mas hoje faz sentido e tem valor para mim. (Jéssica, 

monge do Templo). 

Fonte: Autora  

 

Um dos sacrifícios exigidos dos membros para fazer parte do tempo é o investimento 

financeiro feito por meio pagamento da taxa de associação. Conforme mencionado no 

Capítulo 3, as taxas variam de acordo com o plano de associação. No momento da coleta de 

dados o plano Desk Flex custava R$750,00/mês/pessoa, o plano Desk Fixo, R$ 

900,00/mês/pessoa, o Plano Sob Demanda R$60/dia/pessoa.  

Outro sacrifício está relacionado a perda da liberdade. Pelo fato do coworking 

incentivar a interação entre as pessoas e ser um espaço de socialização isso pode atrapalhar o 

ambiente de trabalho, se as pessoas não souberem respeitar as normas comunitárias. Assim 
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problemas de concentração gerados por interrupção e barulho aparecem nas falas dos 

entrevistados. Garrett, Spreitzer e Bacevice (2017) relatam em sua pesquisa que, no 

coworking que estudaram, os associados aplicam a observação como uma forma de saber até 

que ponto a comunidade/pessoas estavam disponíveis para evitar os incômodos e 

interrupções. Herman fala do uso do fone como forma de lidar com o barulho e a dificuldade 

de concentração.  

Assim há uma dificuldade de se estabelecer o equilíbrio do retratado pelo literatura 

como “terceiro ambiente” em socialização livre e informal sem porém impactar o trabalho a 

ponto de enrijecê-lo e isolá-lo. (GANDINI, 2015; MERKEL, 2015; MORISET, 2014) 

Por último, Jéssica traz um sacrifício que, no entanto, alimenta sua a integridade Ela 

fala do tempo e da dedicação demandados por seu trabalho no Templo. E ressalta que, à 

medida que se dedica, ela aprende e satisfaz suas necessidades como profissional, atendendo 

simultaneamente às necessidade da comunidade. 

Os sacrifícios realizados para aderir-se ao Templo, sejam esses materiais (pagamentos) 

ou imateriais (tempo, dedicação, paciência), alimentam o senso de pertencimento. O 

sentimento de pertencimento, facilita adesão ao grupo, que por vez estimula o processo de 

troca, influência e conexões emocionais (MCMILLAN; CHAVIS, 1986). Como será que isso 

ocorre no Templo? Respostas dos entrevistados são apresentadas no quadro a seguir. 

 

Quadro 18 – Trechos de entrevista codificado como itens sinalizadores de influência  

INFLUÊNCIA CITAÇÕES 

Vivência  Ah eu acho que a própria mudança do Templo como negócio de um 

espaço para uma experimentação nesse sentido se deu a partir do 

convívio aqui dentro. Acho que não dá para dizer “Eu fiz isso por 

causa disso. Eu fiz aquilo por causa daquilo”. A gente se influencia 

todos os dias. Então vivo aqui todo dia há seis anos. É um universo 

que me influencia. (Herman, fundador do Templo). 

Partilha De Conhecimento  

Ajuda mútua 

Eu influencio o Templo em escala menor óbvio. Acho que sim. 

Principalmente porque aqui tem poucas pessoas de desenvolvimento. 

Não é muito difícil que quando surge algum problema não é nem job, 

problema ou busca de indicações ou coisas do tipo relacionada a isso, a 

gente pode ser, uma pessoa mais comunicativa ali, que possa tirar essa 

dúvida. [...] Então nesse nicho específico de desenvolvimento. Porque 

mesmo se a gente falar de tecnologia, tem outras empresas de 

tecnologia aqui. Talvez numa área um pouco mais artística e outra 

numa coisa um pouco mais. Agora não é muito difícil a gente ajudar a 

outras empresas assim como a gente já foi ajudado inúmeras vezes. 

Então como tem poucas empresas de tecnologia e desenvolvimento 

então esse é um nicho que a gente pode ajudar assim. (Willian, 

Residente do Templo e Sócio da Empresa SofaCoding) 
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Quadro 18 – Trechos de entrevista codificado como itens sinalizadores de influência  

INFLUÊNCIA CITAÇÕES 

Calma Eu me sinto bastante influenciada pelo Templo. Antes de eu chegar 

aqui, eu me sentia um pouco apressada. E desde então, eu estou ficando 

um pouco mais calma. Eu estou aprendendo a ouvir mais e falar 

menos. (Caroline, Residente do Templo e Funcionária da Empresa 

Have a Coffee) 

Eventos 

Tamanho de empresa 

Os eventos que ocorrem aqui me influenciam. Teve uma exposição que 

acabou de sair que me influenciou a me conectar com a arte. Eu achei 

a artista uma menina muito talentosa e comprei três quadros dela. E 

teve outro evento no qual eu participei aqui da empresa Veg Doces. 

Teve uma menina que estava participando desse evento e depois ela 

veio a ser contratada por mim. [...] Eu acho que de alguma maneira, 

pela minha empresa ser de seis pessoas, temos uma influência de 

troca ao povoar esse lugar. A gente influencia o comportamento dos 

residentes aqui, principalmente, porque tá todo mundo usando os 

nossos copos. (Guilherme, Residente do Templo e Sócio da Empresa 

Capim Selo Verde). 

Melhoria do serviços do Templo  

Desenvolvimento Profissional 

Vivência  

Eu influencio o Templo com toda minha chatice, toque de organização. 

Tenho certeza. Eu acho que eu influencio com o meu comportamento 

de organização, de querer melhorar os processos, nossa qualidade de 

entrega, melhorar esse desenho da experiência do Templo com os 

clientes de eventos. Já o Templo, ele me influencia, eu acho, em 

relação a minha vida profissional que aqui foi totalmente confrontada. 

Digo confrontada no sentido positivo tá. Como a gente tem essa 

vivência muito intensa como equipe, muito próximo o tempo inteiro 

do seu cliente, o tempo todo a gente repensa a nossa forma de agir, de 

pensar, de se posicionar. (Jéssica, monge do Templo). 

Fonte: Autora  

 

A disponibilidade em ajudar, explicitado por Willian, ofertando tempo e 

conhecimento, é algo que lhe é demandado por estar na comunidade Templo. Isso demonstra 

seu poder de influência, sua aceitação e reconhecimento pelo grupo. Willian também expõe o 

potencial que a comunidade tem para lhe ajudar e suprir suas necessidades (“como a gente já 

foi ajudado inúmeras vezes”) sendo ele influênciado dessa maneira pelo Templo. Assim a 

medida que ele ajuda, ele é ajudado, bem como, quando influencia também é influênciado 

(MCMILLAN; CHAVIS, 1986). 

Além de Willian, os demais entrevistados expuseram como a vivência no grupo: o dia-

a-dia, os eventos, as conversas permitem que cada um traga um pouco de si ou de sua empresa 

para a comunidade Templo – conhecimento técnico de desenvolvimento(Willian), uso de 

copos reutilizáveis (Guilherme), melhoria dos processos e serviços do Templo (Jéssica). E 

como as experiências oferecidas pelo coworking – eventos, vivência e proximidade com o 

grupo - impactam o seu ser.  
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A abertura e a confiança para influenciar e ser influênciado são facilitadas pelas 

interações entre indivíduos, estimuladas por atividades que ocorrem no local, como 

workshops e eventos para usuários (KOJO, NENONEN, 2013).  

Nas observações de campo verificou-se que o Templo atua como um local seguro para 

se compartilhar preocupações e encontrar soluções. É ofertado inclusive um encontro, 

chamado de pulso, no qual empresa (s), residente(s) e, às vezes, consultores externos se 

reúnem para co-criar soluções para um problema que um residente esteja vivendo. Herman 

explica como funciona: 

 

 
Eu e os facilitadores, que a gente trabalha, criamos um fluxo das dinâmicas que a 

gente acha mais apropriadas para chegar naquele objetivo. E a gente desenvolveu a 

nossa metodologia de encontro educativo, que é o pulso criativo, com passo a passo 

para criar os encontros basicamente e a partir disso a gente cria uma dinâmica para 

aquele momento, cria um fluxo para aquele momento, cria ferramenta que a gente 

vai usar para aquele momento. 

 

 

Assim além das trocas entre os residentes fomentas pelos eventos e pela convivência 

diária em um espaço compartilhado e majoritariamente open space, o Templo também oferta 

apoio, promovendo momentos de troca e tendo uma equipe, que se coloca disponível para 

ajudar. E isso é reconhecido pelos residentes. Herman diz: “Todos os residentes quando 

querem alguma coisa, procuram a gente para resolver. Seja para dar uma opinião sobre o 

negócio, seja para resolver alguma coisa da casa, seja para perguntar sobre um evento... “. No 

entanto, é preciso ter cuidado, pois muitos residentes confundem, segundo Jéssica, a ajuda que 

é voluntária, com serviços quando demandados de monges. Ela explica: 

 

 

Em relação aos residentes a gente também deixa bem claro de que nós não somos, a 

equipe Templo não é funcionária das empresas que estão aqui, para receber seus 

correios e enfim ser sua secretária, sabe? Isso em algum momento, as vezes, é 

confundido por alguns residentes. E aí a gente tem que explicar né, tudo óbvio com 

muito carinho e amor, mas tem que ter essa linha tênue entre: estar sempre 

disponível e fazer com que a pessoa sempre tenha a melhor experiência possível e; o 

que a gente não pode deixar acontecer, porque se eu falo "sim" para um, eu tenho 

que falar para o outro, para outro, para o outro e aí eu vivo, vai todo gente vive, em 

função do que não é.. Não é isso, sabe? Existem algumas regras. 

 

 

Herman partilha da mesma perspectiva que a Jéssica e diz: “É importante aprender que 

você não precisa estar o tempo todo disponível. E que não é rude você virar e dizer não”. No 

entanto, esse investimento, tanto do Herman, da Jéssica e do Willian, quanto de todos que se 
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dispõem a ajudar, aumenta a possibilidade do estabelecimento de uma conexão empática e da 

descoberta de valores comuns, item avaliado no quadro a seguir.  

 

Quadro 19 – Trechos de entrevista codificado como itens sinalizadores de valores comuns 

VALORES COMUNS CITAÇÕES 

Autonomia 

Prestação de Serviço para 

Administrar o Espaço 

A gente não é ditadura da colaboração assim. E a gente também 

não é um espaço assim casa aberta no sentido em que todos os 

espaço são em uma casa de verdade, por exemplo, onde os 

residentes são responsáveis pela administração do espaço [...]além 

de ser uma comunidade, e a gente acredita que para esse negócio 

se sustentar da forma que a gente desenha ele. Existe sim, algum 

grau de prestação de serviço. E isso é importante para as 

empresas que vêm trabalhar aqui, porque é complicado para a 

empresa que já tem um milhão de coisas para fazer por conta do 

negócio, administrar um espaço. (Herman, fundador do Templo). 

Sinergia De Valores 

Desde o começo os valores do Templo bateu muito com a forma 

como gente é assim. Então certamente houve uma influência 

positiva nesse sentido.[...]. (Willian, Residente do Templo e Sócio 

da Empresa SofaCoding). 

Equilíbrio entre trabalho e social 
Ficar em grupo o tempo todo é disperso. A gente perde tempo de 

trabalho. (Caroline, Residente do Templo e Funcionária da 

Empresa Have a Coffee) 

Regras de boa convivência 

Diversidade 

Aqui é um espaço que atende a vários tipos de pessoas. Tem 

aquela pessoa que vai tirar só ter um desk stop para trabalhar ou 

pode ser uma pessoa que queira fazer negócios em redes ou que 

tenha uma visão mais holística ou mais organizacional em uma 

economia circular. Mas acho que atende a todos os tipos de perfis. 

Logo, as pessoas têm que ter consciência de que não está em um 

escritório só delas, estão em um escritório compartilhado. Então 

você tem que ter umas regras de boa convivência. E é só respeitar 

à essas regras meio pré-estabelecidas (apagar as luzes da casa 

quando for o último a sair, lavar as louças que usar, dar descarga...). 
(Guilherme, Residente do Templo e Sócio da Empresa Capim Selo Verde). 

Estar a disposição de ajudar 

Integração 

Eu sempre me coloco à disposição de ajudar todo mundo e todo 

mundo tem esse comportamento. Como eu te disse a gente trabalha 

assim todo mundo integrado. [...] Um problema, ele é um 

problema de todos e a gente tem que resolver e discutir tudo em 

equipe para chegar numa solução, que no caso é muito mais 

saudável e muito mais legal do que você ficar consumida sozinha 

por um problema e achar que ele é só seu. [...] Você chega almoça 

com uma pessoa e a outra chega e fala: "Meu dedinho quebrou 

aqui, minha unha... Ai que saco!". E outra fala: "Peraí, mas eu 

tenho linha aqui! Vamos lá!". A rotina é muito bacana, porque vive 

todo mundo junto mesmo sabe! (Jéssica, monge do Templo). 

Fonte: Autora  

As regras e os valores comuns da comunidade ajudam os novos membros a se 

adaptarem e serem aceitos mais facilmente pelo grupo, além de nortearem como eles podem 

integrar-se à comunidade e como a comunidade pode contribuir para o seu trabalho 

(GARRETT; SPREITZER; BACEVICE, 2017).  

Dentre os valores comuns à comunidade Templo, tem-se o respeito aos diversos níveis 

de engajamento e objetivos de seus membros (simples locação de espaço, trabalhar em 
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rede...). Guilherme fala sobre isso e ressalta a importância do respeito as regras de boa 

convivência para que consiga trabalhar com essas diferença. Ele diz: 

 

 
Eu acho que é preciso ter respeito à regras meio pré-estabelecidas. Não é uma coisa 

tacitamente. Não é nenhuma coisa assim super imposta nem nada. Acho que é uma 

questão assim de você respeitar a boa convivência, uma questão de bom senso. Eu 

acho que não tem nenhuma restrição. Assim eu acho até que a gente que está 

compartilhando um espaço, tem que ter esse bom senso. Cuidar das coisas né. Aqui, 

por exemplo, meu é 24 por 7. Às vezes eu saio daqui às 11 horas da noite e desligou 

a casa inteira para não deixar as luzes acesas, entendeu. Lavar meus copos, meu 

prato, meus talheres. Acho que é isso.  

 

 

Em sua fala percebe-se que as regras não são muito restritivas e não exigem 

sacrifícios, sendo consideradas “bom senso”. Isso reforça o que Herman, fundador do 

Templo, fala ao colocar “A gente não é ditadura da colaboração”. Ele deixa claro que os 

diferentes níveis de participação ativa dos membros em eventos e na administração do espaço 

são aceitas e bem-vindas. A organização de eventos e a operação da casa são serviços 

prestados pela administração da casa (equipe de monges) em busca de fomentar comunidade e 

trazer “conforto” (ver quadro 13). E cada um participa se quiser.  

As regras que existem visam, assim, garantir um convívio harmônico entres empresas 

e com o espaço compartilhado e de socialização. E isso não é fácil, segundo Caroline:  

 

 

Sou muito centrada, gosto de ouvir gosto, de me entrosar, mas eu acho que não é 

todo tempo que tem que ficar de conversa. Até porque tem hora para trabalhar. Ficar 

em grupo o tempo todo é disperso. A gente perde tempo de trabalho. Creio que ser 

um pouco quieta inspirar as pessoas:"Opa, tenho que voltar a minha órbita aqui. 

Tenho que voltar a trabalhar”.  

 

 

O respeito do momento de trabalho e de socialização de cada um é um desafio, no qual 

Caroline crê ajudar, e que é essencial para manter a boa convivência mencionada por 

Guilherme. Isso também é facilitado pelos semelhantes desafios que os residentes, 

compartilham como microempreendedores e que os fazem prezar por valores comuns como: a 

autonomia, flexibilidade, espírito empreendedor e compartilhamento de recursos. Willian fala 

disso brevemente, porém, em outros momentos da entrevista, expostos nos demais quadros, 

deixa claro a sua gratidão por poder ajudar e ser ajudado pelos que habitam o Templo, seja 

pela troca de experiências, seja, pela prestação de serviços internos. Jéssica também fala da 

disponibilidade em ajudar e do trabalhar juntos como valores do Templo, valores esses que 

satisfazem algumas de suas necessidades conforme apontado no quadro abaixo.  
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Quadro 20 – Trechos de entrevista codificados como sinalizadores de Saciamento das Necessidades 

NECESSIDADES CITAÇÕES 

Convívio  

Trocas De Conhecimento 

Liberdade 

Eu preciso de gente, de conversa, de trocar, de convívio. Eu quero 

saber o que está acontecendo em todas as áreas e com todo o 

mundo. E no mercado. Na pesquisa de conta, na cultura maker. 

Todas as áreas que está rolando aqui. Eu curto muito isso. Eu 

curto trabalhar no jardim, descalço. Fumar minha narguilé. Eu 

curto tocar um violão depois do almoço. Tomar um chopp no final 

do dia com a galera. Eu curto o almoço da Claudinha. Eu curto o 

clima, leve, light. Pode estar tudo caindo no mundo, mas eu posso 

ficar trabalhando no jardim de boa com uma galera legal. Sabe? 

Pragmaticamente me supre muitas necessidades (Herman, 

fundador do Templo). 

Saúde Mental 

Convívio 

O diferencial do Templo é a questão de você conviver com pessoas 

de outras empresas, porque quando você tem o seu escritório, as 

pessoas que já trabalham com você, já tem um círculo ali 

totalmente fechado, no qual você convive. Não vai ter um cara mais 

sênior do que você, você sendo o sócio. Aqui isso pode acontecer! 

Tem um cara de uma outra empresa que está há muito mais tempo e 

vai trocar uma ideia contigo e vai te passar informações, que você 

não teria estando mais isolado. Então é mais essa questão das outras 

pessoas mesmo estarem aqui.[...] Tem uma necessidade que é óbvia 

que você compara com um trabalhador em casa. Seria uma opção 

relativamente comum com empresas tão pequenas como a gente 

encontra aqui. Nesse ponto sem dúvida. Assim eu já trabalhei um 

período de casa. Foram dois meses e Meu Deus do Céu. Questão de 

saúde mesmo. É terrível. Não falar quase com pessoas e 

principalmente não ter filho e tal. Então imagina, não tem como. A 

questão do Templo certamente supre uma necessidade social 

básica diária ali né. Sem dúvida (Willian, Residente do Templo e 

Sócio da Empresa SofaCoding). 

 

Eventos 

Convívio 

Aqui no Templo, eu me sinto em grupo, coletivo. Me sinto 

entrosado. O momento do café da manhã,o momento do happy 

hour, momento do almoço ajudam nesse processo de 

entrosamento. Eu passo a conversar com pessoas de outras 

empresas e eu conheço pessoas que antes eu só falava oi tchau...No 

Templo prevalece uma relação de troca troca. (Caroline, Residente 

do Templo e Funcionária da Empresa Have a Coffee) 

Convívio 

Eu acho que essa necessidade de eu ser um ser político como diz o 

Aristóteles, que a gente é um ser que vive em bando. Então se você 

está com essa capacidade de se conectar com outras pessoas, 

você suprir, você sacia uma necessidade de convívio. O que é 

bom. Você tem aqui eventos que rolam de empresas diferentes que 

acontecem aqui nesse espaço aberto. Eu acho que é uma 

necessidade boa que sacia vontade de conexão. (Guilherme, 

Residente do Templo e Sócio da Empresa Capim Selo Verde). 

Autoconfiança Aqui desde que eu entrei pelo menos, eu me vi em algumas 

situações de acreditar em mim muito mais, porque você se coloca 

em várias situações e você tem a oportunidade de crescer e 

demonstrar que você não trabalha com isso, mas é capaz de fazer 

aquilo. Pode ser que dê certo, pode ser que não. (Jéssica, monge do 

Templo). 

Fonte: Autora  
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Willian relata sentir-se muito isolado trabalhando em casa. Apesar de isso não 

aparecer em sua fala inicial como um dos motivos para ingressar no Templo, verifica-se que é 

um dos fatores essenciais para ele e para a maioria dos membros. Nos relatos e pelas respostas 

dos questionários, analisadas no capítulo anterior, fica explícito a importância do ímpeto 

social gerado pelo Templo. O estar próximo a outras pessoas com as quais podem contar em 

momentos difíceis ou para trocas de conhecimento é um valor desta comunidade, sendo 

ofertado e consumido pelos que ali convivem. Isso mostra um senso de pertencimento em que 

há confiança para se compartilhar informações/problemas e a segurança de que se encontrará 

apoio na resolução de problemas. Estabelece-se, com isso, um grupo que busca de forma 

coletiva e não competitiva, enfrentar os desafios encontrados como empreendedores 

(NUNES; TOLFO, 2015, HACKETT; RHOTEN, 2009)  

Em relação a isso, Guilherme diz: 

 

 
É um sistema que está muito enraizado da gente querer fazer o nosso, de ter que 

cuidar só da nossa própria atmosfera né. Então estar no coworking Templo de certa 

maneira né eu sinto que você está doando também, você está se expondo um pouco 

também. Vejo algumas empresas não acham isso estratégicos né. Isso é um ponto né 

que eu diria que poderia não ser tão interessante para algumas empresas de estarem 

em contato com outras. De que maneira isso pode ser positivo para essa empresa ou 

não? Eu entendo que existe uma mudança de paradigmas acontecendo. Eu entendo 

hoje que a gente sai da lógica da escassez para gente sai da lógica da abundância e 

da lógica da competição para lógica da cooperação. Então eu acho que existe hoje 

um formato de você querer empreender em rede. Então eu venho isso como você 

tem mais pontos positivos do que eventuais fraquezas né. Eventualmente se tiver 

uma empresa aqui no mesmo setor, ela pode se sentir desconfortável em um 

momento. 

 

 

A coletividade decorre do valor comum do grupo de ajudar e de se conectar com o 

outro. Como ocorrem essas conexões e o que as fomenta? São perguntas a serem respondidas 

com base nos relatos retratados no quadro a seguir. 

 

Quadro 21 – Trechos de entrevista codificado como itens sinalizadores de Conexões Emocionais 

CONEXÕES EMOCIONAIS CITAÇÕES 

-Eventos, Yoga, Meditação, Café da 

manhã, happy hour 

-Melting Pot 

- Diversidade de 

Empresas/Nichos/Abundância 

-Graus de relacionamento diferentes 

Eu participo de vários eventos. Não tem uma regra para isso. Uma 

forma de decidir é de acordo com a disponibilidade e energia no 

dia[...]A gente tem um calendário propositalmente muito cheio. 

Mesmo sabendo que isso significa que vai ter eventos lotados, 

eventos vazios, atividades que talvez vão bombar, outras que não 

vão, pois a ideia é ter atividades para todo o tipo de gente assim. 

E isso para a galera se encontrar em um contexto que não é: Estou 

trabalhando agora. E trocar ideia e se conhecer e ficar amigo, etc. 

Então desde yoga, terça e quinta de manhã, meditação na quarta, café 

da manhã na sexta, happy hour toda quinta a noite com rodinha de 
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Quadro 21 – Trechos de entrevista codificado como itens sinalizadores de Conexões Emocionais 

CONEXÕES EMOCIONAIS CITAÇÕES 

som e cerveja, palestras, workshops, sessão de cooperação, sprints, 

festas e almoços no jardim todos os dias. O almoço é muito 

importante é um momento onde todos os dias a comunidade, grande 

parte da comunidade, vem se encontrar no jardim e vai estar 

comendo e vai estar conversando. Você vai sentar na frente de 

qualquer um, que você viu ou não viu na vida, e você vai saber mais 

sobre o que a pessoa faz, sobre o que ela está interessada, sobre os 

assuntos que estão rolando no mundo. Isso deixa essa rede mais 

conectada, mais viva. Tipo na realidade é muito messy assim. As 

pessoas falam de rede de comunidade como se fosse uma coisa 

estratégica, milimétrica, que não é assim. É uma coisa quente, é uma 

coisa do dia-a-dia, uma coisa de tomar cerveja junto, é uma coisa de 

trocar ideia, é uma coisa de ter uma ideia e saber que tem aquela 

pessoa que faz isso bem e que tem aquela pessoa que pode fazer isso 

por você. É uma coisa meio Melting Pot. [..]Tem pessoas que são 

grandes amigas minhas. Tem pessoas que eu mal falo. Nem conheço. 

As vezes é um cara que trabalha em uma empresa que chegou mês 

passado que está em uma sala fechada e que eu tipo faço “Oi” 

quando ele passa. Sei que ele trabalha naquela empresa, mas sei 

pouco sobre a pessoa. Então como em qualquer lugar tem graus de 

relacionamentos diferentes assim. (Herman, fundador do Templo). 

-Apoio Profissional 

-Almoços, Jardim, Fumar, Happy Hour 

Eu talvez fuja um pouco da curva. Eu sou muito fechado em termos 

pessoais assim. Dificilmente eu vou me abrir, a não ser com três ou 

quatro amigos que eu conheço há muitos anos, eu vou me abrir com 

problemas pessoais. Então eu nunca me abri sobre assuntos pessoais 

com ninguém aqui dentro. Mas profissional um monte né. Às vezes, é 

um perrengue mesmo. Você vira e fala: "Cara estou com um cliente 

aqui que me deu um calote! Como é que eu lido com isso? Eu não sei 

como é que eu lido com isso”. Então tem um emocional ali, mas é 

sempre ligado a alguma questão profissional. Os momentos de 

conexões são pontuais. É mais pontual do que a gente gostaria, 

porque está sempre todo mundo tentando correr atrás do seu e enfim. 

De fato não é uma coisa diária a não ser entre os pessoal que almoça 

junto. Que ainda tem aquele momento, mas eu não costumo almoçar 

aqui então eu não tenho muito isso. Agora esses momentos pontuais 

acontecem no jardim, está fumando cigarro, está enfim..Nos happy 

hour que acontecem com determinada frequência aqui. (Willian, 

Residente do Templo e Sócio da Empresa SofaCoding) 

-Apoio em momentos de dificuldade Quando eu ainda trabalhava na outra sala, eu tava saindo e a chave 

emperrou na porta. E o cara da limpeza e de manutenção já tinha ido 

embora. Aí eu pedi ajuda uma outra pessoa que tem não tem nada a 

ver com a administração do espaço e ela me ajudou assim mesmo 

não sei porque. Isso me fez muito feliz! (Caroline, Residente do 

Templo e Funcionária da Empresa Have a Coffee) 

-Afinidade 

-Eventos 

-Colegas de trabalho 

Sinceramente aqui não é uma ecovila. É diferente. Eu convivi em 

um ambiente de Família onde eu estava inserido numa tribo. Em 

uma tribo mesmo, são pessoas convivendo ali conectados por uma 

outra ótica. Aqui são colegas de trabalho de uma forma mais 

pessoal, porque você tem esse lado. Eu não sou tão próximo das 

outras pessoas como eu sou das pessoas que trabalham dentro da 

minha própria organização. Ao mesmo tempo existe um lado de 

abertura para isso: você tem os happy hours, você tem um violão, 

acho que depende muito da afinidade entre as pessoas para que 

possa ocorrer ou não. (Guilherme, Residente do Templo e Sócio da 

Empresa Capim Selo Verde). 
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Quadro 21 – Trechos de entrevista codificado como itens sinalizadores de Conexões Emocionais 

CONEXÕES EMOCIONAIS CITAÇÕES 

Modelo de gestão horizontal A gente discute tudo o tempo inteiro independente da área que seja. 

Se é da minha responsabilidade, o Herman que é o fundador daqui, 

ele vai falar comigo e a gente vai falar dos assuntos dele e todo 

mundo vai discutir o todo sabe. Não existe , ah não, isso aqui é meu, 

isso aqui é seu. Sim, cada um sabe, qual é o seu quadrado. Mas a 

discussão ela é integrada o tempo inteiro (Jéssica, monge do 

Templo). 

Fonte: Autora  

 

A conexão emocional é uma ligação espiritual desenvolvida, por meio de interações 

positivas entre membros em que ocorre o compartilhamento de vivências/histórias 

(MCMILLAN E CHAVIS, 1986).  

Os eventos promovidos pela casa que variam, contemplando desde atividades físicas 

como Yoga, Meditação até almoços, cafés da manhã, happy hours, palestras, exposições, são 

os principais momentos, nos quais ocorrem as conexões entre os residentes. Guilherme e 

Herman contam que os graus de relacionamentos entre são pessoas são diferentes e isso varia 

de acordo a afinidade e com o quanto a pessoa está aberta a se conectar com o outro. No 

entanto, as pessoas mesmo sem se conhecer ajudam umas as outras, conforme Caroline e 

Willian contam, por meio de vivências em que obtiveram de imediato a ajuda de outros 

membros.  

 Por último as conexões são promovidas pelo senso de coletividade em que se busca 

soluções coletivas para os problemas da casa, das pessoas e das empresas. Assim ninguém 

carrega seus problemas sozinhas. O Templo com sua estrutura, valores e missão apoia a todos 

no encontro de soluções para seus problemas.  

Desta forma percebe-se que as pessoas entram e permanecem no Templo por uma 

escolha, escolha essa que tem como principal interesse trabalhar em um espaço 

compartilhado, no qual se pode ter vivências sociais, trocas de conhecimento e realizar 

parcerias de negócio. Tudo isso com o apoio de um equipe que administra o espaço e apoia 

oferecendo oportunidades para criação de novas redes, conforme nos conta Jéssica: 

 

 
A gente tenta também integrar a comunidade nesses eventos. Mesmo que sejam de 

curadoria, que seja de eventos, assim, se a gente vê que tem alguma conexão, algum 

link entre a empresa que está alugando aqui (para fazer o evento) e se tem uma 

pessoa aqui (residente) que pode se conectar.A gente estabelece também esse 

comportamento de rede, de link entre as pessoas em tudo, entendeu? É isso. 
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Esse comportamento em rede, que para uns é ameaçador, para outros auxilia a ter 

cooperação e vivências sociais, que satisfazem a necessidade de apreender com o outro, 

aprender algo novo e aprender sobre si. O Templo também oferece a opção de se trabalhar de 

forma não enclausurada (ao lado da natureza, no jardim, na rede) e livre (descalço, bebendo 

cerveja, tocando violão). Isso impulsiona sentimentos de liberdade, de pertencimento, de 

aceitação pelo grupo mapeados no quadro a seguir, caracterizando o senso de comunidade.  

 

Quadro 22 – Fatores Característicos do Senso de Comunidade presente no Templo 

SENSO DE COMUNIDADE QUESTÕES CARACTERÍSTICAS 

Adesão 

Quais são motivações para 

entrar? 

 Vivência colaborativa 

 Locação / Layout do espaço 

 Trabalhar em rede 

 Troca de conhecimentos/ 

Benchmarking 

 Compartilhamento de Custo 

 Localização 

 Emprego 

 Conforto 

O que gera o senso de 

pertencimento? 

 Espírito de dono 

 Confiança 

 Desenvolvimento 

Profissional/Pessoais 

 Trabalho em Rede 

Quais são os sacrifícios? 

 Sociabilidade em Ambiente de 

trabalho 

 Investimento Financeiro 

 Dedicação 

 Deslocamento 

Influência 

O que promove a influência? 
 Vivências Conjuntas  

 Ajuda mútua 

 Eventos 

Quais os preceitos (valores 

comuns) do grupo? 

 Autonomia 

 Existência do Apoio da Adm 

Templo 

 Regras de Boa Convivência 

 Equilíbrio entre trabalho x 

social 

 Diversidade 

 Ajuda Mutua 

Integridade / Saciação de 

Necessidades 

O Templo supre quais 

necessidades? 

 Saúde Mental 

 Liberdade 

 Convívio 

 Autoconfiança 

 Trocas de Conhecimento 
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Quadro 22 – Fatores Característicos do Senso de Comunidade presente no Templo 

SENSO DE COMUNIDADE QUESTÕES CARACTERÍSTICAS 

Conexões Emocionais 

O que promove as conexões? 

 Eventos, Yoga, Meditação, 

Café da manhã, happy hour 

 Diversidade de 

Empresas/Nichos/Abundância 

 Apoio Profissional 

 Afinidade 

 Modelo de gestão horizontal 

Como os membros se veem uns 

aos outros? 

 Como uma família 

 Colegas de trabalho  

 De amigos a estranhos 

Fonte: Autora  

 

A seguir será apresentada a análise dos fatores caracterizadores do senso de 

comunidade presente no coworking Templo e no GECOPI em busca da ampliação da 

compreensão sobre esse constructo. 

 

5.3. TEMPLO X GECOPI 

 

Os quatro temas correspondentes às quatro dimensões de McMillan e Chavis (1986) 

discutida no item 2.2: 1) adesão (sentimento de pertencimento, sacrifícios, motivações para 

entrar/permanecer) 2) influência (valores comuns, conexão); 3) integridade (saciação de 

necessidades) e 4) conexões emocional (vivências conjuntas) emergiram nas entrevistas. A 

análise das entrevistas possibilitou chegar a quadros interpretativos, cujos resultados foram 

consolidados no Quadro 23 abaixo. 

 

Quadro 23 – Fatores Característicos do Senso de Comunidade presente no GECOPI 

Senso de 

Comunidade 
Questões Características GECOPI Características TEMPLO 

Adesão 
Quais são motivações 

para entrar? 

 Vivência de grupo de 

pesquisa 

 Troca de 

conhecimentos 

 Professor fundador 

 Vivência colaborativa 

 Locação / Layout do espaço 

 Trabalhar em rede 

 Troca de conhecimentos/ 

Benchmarking 

 Compartilhamento de Custo 

 Localização 

 Emprego 

 Conforto 
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Quadro 23 – Fatores Característicos do Senso de Comunidade presente no GECOPI 

Senso de 

Comunidade 
Questões Características GECOPI Características TEMPLO 

Quais motivações para 

permanecer/necessidad

es saciadas pelo grupo? 

 Ter apoio 

 Trocas de 

conhecimentos 

 Publicações 

 Saúde Mental 

 Liberdade 

 Convívio 

 Autoconfiança / 

Autoconhecimento 

 Trocas de Conhecimento 

O que gera a segurança 

emocional/senso de 

pertencimento? 

 Valorização 

 Respeito 

 Igualdade 

 Autonomia 

 Convívio social 

 Autoconfiança / 

Autoconhecimento 

- 

Quais são os 

sacrifícios? 

 Deslocamento 

 Acordar cedo 

 Investimento 

financeiro 

 Dedicação 

 Sociabilidade em Ambiente 

de trabalho 

 Investimento Financeiro 

 Dedicação 

 Deslocamento 

 Perda de autonomia 

Influência 

O que promove a 

influência? 

 Estar presente nos 

encontros 

 Ter poucas fronteiras 

 Colaboração 

 Participação de 

discussões/apresentações 

 Estar aberto 

 Vivências Conjuntas  

 Ajuda mútua 

 Eventos 

Quais são os preceitos 

do grupo? 

 Diálogo 

 Ajuda Mútua  

 Publicação científica 

coletiva 

 Ausência de uma 

identidade coletiva 

 Autonomia/Liberdade 

 Existência do Apoio da 

Adm Templo 

 Regras de Boa Convivência 

 Equilíbrio entre trabalho x 

social 

 Diversidade 

 Ajuda Mutua 

Integridade 

O GECOPI/ TEMPLO 

supre quais 

necessidades? 

 Saúde Mental 

 Liberdade 

 Convívio 

 Autoconfiança 

 Trocas de 

Conhecimento 

 Apreender/Discutir/ 

 Questionar 

 Interagir /Conviver 

 Crescer profissional e 

pessoalmente 

Conexões 

Emocionais 

O que promove as 

conexões? 

 Admiração pelos 

membros 

 Espírito de ajuda 

 Pessoas 

comprometidas  

 Almoços 

 Eventos, Yoga, Meditação, 

Café da manhã, happy hour 

 Diversidade de 

Empresas/Nichos/Abundância 

 Apoio Profissional 

 Afinidade 
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Quadro 23 – Fatores Característicos do Senso de Comunidade presente no GECOPI 

Senso de 

Comunidade 
Questões Características GECOPI Características TEMPLO 

 Ida a peça de teatro 

 Chopps 

 Encontros aos 

sábados 

 Produção Coletiva 

pela Coautoria 

 Modelo de gestão horizontal 

Como os membros se 

veem uns aos outros? 

 Como uma família 

 Um lugar em que se 

encontra amizades verdadeiras 

 gente legais e boas 

 Como uma família 

 Colegas de trabalho  

 De amigos a estranhos 

Fonte: Autora  

 

Dentro desse esquema examinou-se como os quatros temas da teoria desenvolvido por 

McMillan e D. Chavis (1986) foram vivenciados. Foram encontradas valores, 

comportamentos e motivações diferentes, aceitos pelas organizações, que permitem a 

existência e a construção do senso de comunidade. No entanto, a comparação entre o 

GECOPI e o TEMPLO permite a identificação de pontos convergentes e divergentes entre 

essas organizações  

Quadro 24 – Fatores Característicos do Senso de Comunidade presente no GECOPI e no Templo 

Semelhanças   Diferenças 

 Vivência colaborativa 

 Trabalhar em rede 

 Troca de conhecimentos/Benchmarking 

 Ausência de uma identidade coletiva 

 Autoconfiança / Autoconhecimento 

 Saúde Mental 

 Liberdade 

 Publicações 

 Sociabilidade em Ambiente de 

trabalho 

 Eventos e Encontros 

 Investimento Financeiro 

 Ambiente Multidisciplinares 

 Níveis Diferente de Engajamento e de 

Empatia 

 Diálogo 

 Existência do Apoio da Adm Templo 

 Regras de Boa Convivência 

 Equilíbrio entre trabalho x social 

 Acordar cedo 

 Adesão por Empregos 

 

Fonte: Autora  

 

As convergências entre o senso de comunidade vivenciado pelo GECOPI e pelo 

Templo ocorrem devido: suas flexíveis fronteiras, o fomento do senso de pertencimento e o 

desenvolvimento do senso de dono em seus membros.  
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A fronteira, segunda McMillan e Chavis (1986) é o que distingue os integrantes dos 

não integrantes da comunidade, ratificando a sua adesão à comunidade (MCMILLAN; 

CHAVIS, 1986). Tanto no GECOPI quanto no Templo, pode-se dizer que as comunidades ali 

formadas possuem critérios não restritivos de adesão. Esses critérios podem ser definidos pelo 

querer frequentar um espaço, no qual um conjunto de relações sociais ocorrem, por meio do 

contato repetido e pela existência de desejos comuns (HSU E LIAO, 2014, p.835, nossa 

tradução)  

Enquanto no Templo a fronteira para fazer parte da comunidade limita-se a taxas 

financeiras e ao querer viver em comunidade, em um espaço compartilhado e social; no 

GECOPI basta ter interesse nas linhas de pesquisa do grupo. Com poucos requisitos, a entrada 

de diferentes pessoas com trajetórias acadêmicas e profissionais interdisciplinares é facilitada, 

o que em ambas organizações cria um ambiente multidisciplinar. A multidisciplinaridade 

propicia que, pela diversidade de conhecimentos, haja abundância de trabalhos, ao invés, de 

competição. Os trabalhos/estudos passam a ser realizados em rede e de forma colaborativa. 

Isso é observado pela fala da Jéssica que diz: 

 

 

E aqui no Templo eu aprendi que não é assim! Um problema, ele é um problema de 

todos e a gente tem que resolver e discutir tudo em equipe para chegar numa 

solução. E eu nunca tive essa cultura dentro do trabalho em nenhuma empresa que 

eu trabalhei. Então eu tive que repensar toda minha forma de trabalhar dessa forma, 

que no caso é muito mais saudável e muito mais legal do que você ficar consumida 

sozinha por um problema e achar que ele é só seu 

 

 

 

Bruna complementa trazendo um pouco da forma como ela vê esse processo no 

GECOPI e diz: 
 

 

Então, depende, mas o líder influencia muito a característica do grupo. Então, às 

vezes é, primeiro pelo Emmanuel ser uma pessoa mais flexível, então as pessoas 

continuam no grupo. De repente se fosse uma pessoa inflexível, algumas pessoas 

não estariam nesse grupo. Então, acho que ajuda a figura do líder, a identidade, mas 

que poderia ser uma outra pessoa que tem essa característica, de flexibilidade. 

 

 

Flexibilidade da liderança, diálogo e compartilhamento de decisões são algumas das 

características observadas nos ambientes estudados que sinalizam a predominância da 

colaboração e de uma gestão horizontal tanto no Templo quanto no GECOPI.  

 No Templo como a gestão é feita por uma equipe contratada, que cuida, mantém, 

administra e decide absolutamente todas as tarefas /eventos que ocorreram no espaço - a 

horizontalidade da gerência do espaço atinge mais os que trabalham como monges do que os 
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que são residentes. No GECOPI, diferentemente, o fundador fomenta um modelo de 

autogestão da comunidade, em que membros podem se apropriar, tornando-se donos do 

grupo. Isso ajuda a manter uma hierarquia horizontal. Maria Augusta traz isso inclusive em 

sua entrevista ao dizer: 

 

 
Então, eu acho que as pessoas aprendem que elas, em algum momento, elas podem 

ser líderes, né? É como se fosse uma liderança compartilhada. Talvez chegue um 

momento de maturação tão grande do grupo, que diga-se assim olha esse mês o 

Emmanuel está de férias, mas a gente vai ter o GECOPI assim mesmo, mesmo sem 

a presença dele. Eu acho que tá muito próximo desse momento chegar. Porque hoje 

já é possível. Para mim esse é o verdadeiro líder. Ele consegue conduzir o grupo, de 

uma maneira tal, que se algum dia, se ele não tiver, o grupo vai continuar. 

 

 

Essa gestão horizontal permite as pessoas vivenciem um senso de dono e queiram 

participar de forma mais ativa, seja dos eventos e encontros, seja auxiliando outros em suas 

necessidades. Exemplos práticos disso são encontrados nas falas de Caroline e Maria 

Augusta. Caroline, do Templo, diz: “Uma coisa que eu faço para ajudar a comunidade é 

sempre que eu vejo louça naquela pia ali, eu lavo. Mesmo que não tem sido eu que sujei, 

porque não custa nada. É tão rápido! Passei ali para lavar um copo, um prato e se tiver ali é 

viagem dada”. Esse senso de dono com a organização do espaço e de querer ajudar aqueles 

que esqueceram de lavar suas louças é uma forma de engajar-se ativamente com a 

comunidade.  

O mesmo é vivenciado por Maria Augusta, que explica que: 

 

 

Conforme você está presente, conforme você realiza coisas e conforme você 

contribui pro processo do grupo, seja colaborando afetuosamente, seja ajudando a 

escrever coisas, seja levando novas ideias, você vai conquistando a confiança das 

pessoas a ponto de as pessoas quererem saber qual é a sua opinião, entendeu? Eu 

acho que é aí nesse ponto, que você começa a influenciar de uma forma mais direta. 

E aí o seu nome começa a ser lembrado 

 

 

Assim, os aspectos sociais presentes em ambos grupos, como o de querer participar 

dos encontros, de dedicar-se a organização e aos colegas e de querer trabalhar em rede, pode 

atuar como uma fronteira, pois aqueles que participam desses ambientes precisam se 

identificar com os valores do grupo. Mesmo que não participem de forma ativa, 

desenvolvendo um senso de dono, é importante para que se identifiquem de forma passiva, 

empatizando-se com os valores comuns do grupo, influenciando e sendo influenciado e 

apreciando, por intermédio dele, os benefícios  potenciais do grupo.  
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Tanto no Templo quanto no Gecopi nem todos participam de forma ativa. Isso fica 

explícito na seguinte fala de um respondente do questionário. Ele diz: 

 

 

[...] há diversidade nas pessoas que frequentam o Templo e não necessariamente há 

conexão com todas as pessoas que frequentam o espaço. De alguma forma a 

curadoria de conteúdo e eventos traz pessoas que estão conectadas com o mesmo 

propósito, mas isso não é atrativo para todo mundo. Existem pessoas que só querem 

um espaço cool para trabalho e "foda-se" o mundo. 

 

 

Talvez essas pessoas que possuem o mesmo propósito do grupo, porém optem por 

participar de forma passiva, sejam como outro respondente do questionário. Segundo ele, por 

questões de personalidade e demanda de trabalho, ele não consegue participar ativamente das 

atividades do Templo, o que não o impede de se sentir pertencente e ver os benefícios 

potenciais de fazer parte do coworking. Ele diz: 

 

 

Bem, vejo as pessoas demonstrando interesse e sendo cooperativas para com as 

outras. Acredito que minha questão de ambientação é por causa de minha 

personalidade introvertida e demanda de trabalho. Mas observo bastante, e as 

pessoas parecem ter prazer em ajudar (assim como eu tenho). Isso é bastante 

reconfortante. 

 

 

Seja de forma passiva ou seja de forma ativa, a partir do momento em que membros de 

uma organização conseguem satisfazer suas necessidades pessoais pela associação ao grupo, o 

senso de comunidade passa a existir, bem como, a partir do momento em que membros 

conseguem ser aceitos (fronteiras flexíveis) em organizações, do jeito que são, sejam 

participantes ativos (com senso de dono) ou passivos (com senso de pertencimento), suprindo 

suas necessidades pessoais, o senso de comunidade passa a existir.  

Com isso, a flexibilização das fronteiras e a existência de um espaço para diferente 

níveis e formas de participação na organização são cruciais para o fomento do senso de 

comunidade. Adaptando o framework, criado por Garrett; Spreitzer; Bacevice (2017) para 

compreender a dinâmica de co-construção do senso de comunidade em um coworking, com 

base nos dados coletados da dinâmica do senso de comunidade ocorrente no GECOPI e no 

coworking Templo, formulou-se um novo framework para explicar a construção do senso de 

comunidade.  
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Figura 3– Vivência do senso de comunidade 

 

 

Fonte: Adaptado e Traduzido de Garrett; Spreitzer; Bacevice (2017, p. 836) 
 

Com isso, conclui-se que o senso de comunidade não é algo proveniente de práticas 

formais e não é algo coletivo. Cada um constrói seu próprio senso a partir de suas vivências 

no grupo, fomentadas por encontros/eventos, identificação com valores comuns e existência 

de uma gestão horizontal. O grupo auxilia, assim, o indivíduo em seu processo de construção 

do seu senso de comunidade ao aceitar e respeitar a quantidade e qualidade da participação de 

cada membro de acordo com seus desejos individuais. (GARRETT; SPREITZER; 

BACEVICE, 2017). 

O sexto capítulo apresenta as conclusões e propostas de trabalhos futuros.  

Participação  

ativa  

Fronteiras Flexíveis  

-Multidisciplinaridade 

-Gestão Horizontal 

-Ambiente colaborativo 

 
Senso de Pertencimento 

-Identificar valores comuns 

-Ser um influenciador e 

permitir-se ser influenciado  

Senso de Dono 

-Participar de eventos sociais 

-Dedicar-se a organização 

-Trabalhar em Rede 

 

Participação 

 passiva  

Senso de 

Comunidad

e 
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6. CONCLUSÕES 

 

 Este estudo procurou analisar o senso de comunidade em um GP e em um 

coworking para verificar caminhos de seu fomento em organizações.  

 Constatou-se que no GP estudado, os sujeitos vivenciam o senso de comunidade 

por: (i) encontrar e oferecer apoio (integridade); (ii) sentir-se à vontade para expressar-se de 

forma autêntica (adesão); (iii) possuir uma conexão autêntica com os integrantes do grupo 

(vivências conjuntas); (iv) participar de forma voluntária do grupo (adesão); (v) possuir um 

propósito comum (influência); (vi) interagir por meio de trocas dialógicas (influência); (vii) 

possuir o ritual de encontrar-se um sábado por mês (vivências conjuntas). Além disso, a 

autonomia e a estrutura flexível que molda o grupo também contribui para criar uma 

experiência social que supre necessidades pessoais até mesmo daqueles que não podem 

participar ativamente. É um ambiente em que a aceitação de todos os tipos de sujeitos permite 

haver uma abundância, que estabiliza a competição e promove a cooperação entre os 

diferentes. 

O coworking Templo, por sua vez, mostrou que microempreendedores e autônomos 

constroem o senso de comunidade por intermédio das interações cotidianas que ocorrem no 

espaço. Estas ajudam esses trabalhadores a satisfazerem suas necessidades de conexão social, 

sem lhes retirar sua autonomia e independência. Cada membro pode querer ou não aproveitar 

o máximo do que a comunidade tem para oferecer e participar, ativa ou passivamente, nas 

atividades da organização. Esse respeito as diversas formas de saciação de necessidades 

individuais é o maior fomentador do senso de comunidade. Ela permite que as pessoas 

vivenciem o senso de comunidade de diversas formas, seja: (i) conhecendo o potencial de 

ajuda mútua do grupo (integridade); (ii) trabalhando em rede (vivências conjuntas); (iii) 

participando dos eventos da casa (vivências conjuntas); (iv) seguindo as regras de boa 

convivência (influência) (ii) sentindo-se a vontade para expressar-se de forma autêntica 

(adesão); (iii) possuindo uma conexão autêntica com os integrantes do grupo.  

Com isso, em ambos os casos, os quatro temas correspondentes às quatro dimensões 

de McMillan e Chavis (1986) emergiram nas entrevistas, evidenciando a presença do senso de 

comunidade e caracterizando-o pelos sentimentos de adesão, influência, integridade e 

conexão emocional.  

Além disso, foi possível constatar que, tanto no GECOPI quanto no Templo, o senso 

de comunidade é fomentado, principalmente, por fronteiras flexíveis e pelo senso de 
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pertencimento e/ou de dono de seus membros. Esses fatores contribuem para a saciação das 

necessidades dos indivíduos: seja pela facilidade de associação ao grupo (fronteiras flexíveis); 

seja pelo respeito e aceitação de diferentes formas de participação, conforme sinalizado no 

framework. 

No entanto, vale ressaltar, que também foram verificadas diferenças de vivências do 

senso de comunidade nessas organizações por suas distintas naturezas. O coworking Templo 

apresentou um ordenamento estruturado, no qual constatou-se a presença da hierarquia; a 

importância do lucro e a influência das relações empregatícias.  

No grupo de pesquisa GECOPI, em contrapartida, verificou-se a presença de uma 

estrutura organizacional mais para caótica do que organizada e moedas de valor como 

publicação científica e reconhecimento intelectual. Assim, observou-se que fatores de 

sociabilidade no ambiente de trabalho, regras de boa convivência e saúde mental emergiram 

nas falas dos participantes do coworking Templo. Enquanto no GECOPI, foram tratados mais 

assuntos relacionados a publicações e apredizagem. 

Essas e outras diferenças devem ser aprofundadas em trabalhos futuros, que extendam 

a análise aqui realizada a grupos de natureza diferentes, como: uma comunidade religiosas; 

uma organização sem fins lucrativos; uma empresa privada; a fim de verificar a aplicabilidade 

do framework desenvolvido nesta pesquisa.    

A seguir será apresentada a bibliografia utilizada nesta dissertação e os apêndices 

referentes à pesquisa. 
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APÊNDICE A – PROTOCOLO DO ESTUDO DE CASOS 

 

1. Visão geral do projeto do estudo de casos  

Título:  

Senso de Comunidade em Organizações: Um Framework para Analisar Experiências em 

Grupos De Pesquisa e Coworking  

 

Objetivo: 

O trabalho tem por objetivo geral analisar e compreender como o senso de comunidade 

ocorre em um grupo de pesquisa e um coworking a fim de compreender sua natureza e 

dinâmica. 

 

2. Procedimento de Campo 

Aspectos metodológicos:  

A pesquisa é de natureza qualitativa, exploratória e utiliza a metodologia do estudo de 

caso. Visou-se estudar casos múltiplos para ampliar a coleta de dados e a credibilidade dos 

resultados. 

A escolha dos casos ocorreu pelas informações coletadas na revisão da literatura que 

mostraram que estruturas de organizações do tipo coworking e grupo de pesquisa parecem 

demandar o fomento e a existência de senso de comunidade. As estruturas organizacionais, no 

entanto, são contrastante por um ser um ambiente criado e habitado por pessoas jurídicas, 

autônomas (o coworking) e a outra ser um ambiente acadêmico com estudados, estatuários 

dentro de uma entidade pública (o grupo de pesquisa). Isso oferece diversidade de dados de 

como o constructo pode se desenvolver. 

Definidos os tipos de organizações a serem estudados, buscou-se acesso aquelas cuja 

missão tivesse a comunidade e pessoas em seu cerne.  

O grupo de pesquisa foi escolhido após a participação da pesquisadora como membro, 

pelo fato de este ser gerido por seu orientador. 

O coworking foi escolhido por intermédio de pesquisas na internet, envio de e-mails, 

agendamento de um reunião de apresentação na qual foi fornecida uma carta de apresentação 

em nome da instituição de ensino.  

  



 

 

 

Organizações estudadas: 

- Universidade Federal Fluminense – Departamento de Engenharia de Produção -Grupo de 

Pesquisa em Conhecimento, Pessoas e Inovação 

- Coworking Templo Gávea 

Unidade de análise:  

-Membros do GECOPI 

-Fundador, funcionários e Associados do Templo 

Fontes de evidência: 

-Entrevistas  

-Questionário 

-Observação participante 

- Documentos internos e externos das organizações  

Principais instrumentos de coleta de dados: 

-Pesquisadora executora da pesquisa: Jasmin Lemke 

-Google, website, Google Drive 

-Gravador e Máquina Fotográfica do celular 

-Bloco de anotações  

 

3. Questões para o levantamento de documentos e roteiro de entrevistas e observações  

a) Dados da estrutura organizacional 

 Nome 

 Finalidade da organização 

 Localização 

 Número de participantes 

 Tipo de participantes 

 Missão 

 Principais serviços da organização 

 Atividades oferecidas aos participantes 

  



 

 

 

b) Aplicação do Survey 

 

ORGANIZAÇÃO DE ENSINO – QUESTIONÁRIO  

 

 

 Texto convite enviado no grupo do Whatsapp e postado no Facebook: 

 

Me chamo Jasmin Lemke e sou aluna do mestrado em Sistemas de Gestão da 

Universidade Federal Fluminense – UFF. Minha pesquisa visa estudar o fenômeno do senso 

de comunidade em diferentes contextos organizacionais. O senso de comunidade é um 

conceito sociopsicológico que enfatiza a percepção do indivíduo sobre a experiência de atuar 

em uma comunidade, procurando compreender atitudes, sentimentos, relacionamentos e 

interações entre as pessoas.  

Gostaria de convidá-lo a participar desse trabalho, compartilhando sua vivência como 

membro do GECOPI, respondendo um breve questionário. O tempo médio previsto de 

resposta é de 3 minutos. O questionário é composto de algumas perguntas que irão ajudar na 

análise da existência do senso de comunidade no GECOPI. Para acessá-lo basta clicar no 

seguinte link: https://goo.gl/forms/os7gAdVFSGu8drhT2 

Agradeço a sua colaboração. 



 

 

 

Questionário elaborado e disponibilizado no Google Forms: 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

ORGANIZAÇÃO DE TRABALHO - QUESTIONÁRIO  

 

 Texto convite enviado por e-mail a funcionários do coworking para divulgação: 

 

Prezado (a), 

Me chamo Jasmin Lemke e sou aluna do mestrado em Sistemas de Gestão da 

Universidade Federal Fluminense – UFF. Minha pesquisa visa estudar o fenômeno do senso 

de comunidade em diferentes contextos organizacionais. O senso de comunidade é um 

conceito sociopsicológico que enfatiza a percepção do indivíduo sobre a experiência de atuar 

em uma comunidade, procurando compreender atitudes, sentimentos, relacionamentos e 

interações entre as pessoas.  

Gostaria de convidá-lo a participar desse trabalho, compartilhando sua vivência como 

membro do Templo ao responder um breve questionário. O tempo médio previsto de resposta 

é de 3 minutos. O questionário é composto de algumas perguntas que irão ajudar na análise da 

existência do senso de comunidade no Templo. Para acessá-lo basta clicar no seguinte link: 

https://goo.gl/forms/XWh0XbLge7XNR03D2 

Agradeço a sua colaboração. 



 

 

 

Questionário elaborado e disponibilizado no Google Forms: 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

c) Agendamento de entrevista com voluntários 

d) Questões sobre o entrevistado 

 Q0: Eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Contasse um pouco 

sobre você, sua trajetória, sua profissão, sua idade. 

e) Questões específicas sobre a escolha por fazer parte do GECOPI/Templo 

 Q1: Você faz parte do GECOPI/Templo ? 

 Q2: Como você começou a fazer parte?/Por que você decidiu se junta ao 

GECOPI? 

 Q3: Há quanto tempo você frequenta o GECOPI/Templo? 

  Q4: Por que você ainda participa do GECOPI? /Após o término do curso na 

UFF, você se vê continuando no GECOPI? 

f) Questões específicas sobre a escolha por fazer parte do GECOPI/Templo 

 Q5: Você acha que tem alguma rotina ou atribuição que participantes do 

Templo/GECOPI possui em comum?  

 Q6: Você acha que o Templo/GECOPI, ele supre alguma necessidade que 

você tenha? 

 Q7: Quais são os sacrifícios/investimentos pessoais que você tem para fazer 

parte do Templo/GECOPI? 

 Q8: Por que você acha que vale a pena fazer tais sacrifícios para estar no 

Templo/GECOPI? 

 Q9: Como os demais membros contribuem isso? Qual o papel que eles 

exercem para você? 

 Q10: Você participa de eventos sociais do Templo/GECOPI? Se sim, de quais 

e por quê? 

 Q11: Como você descreveria seus relacionamentos com colegas de 

trabalho/estudo (por exemplo: são como uma família, amigos, equipe, 

comunidade, colegas, conhecidos, estranhos etc.)? 

 Q12: Quais são os itens que delimitam, se houver, pessoas a fazerem parte do 

Templo/GECOPI? 

 Q13: Você se sente pertencente como membro do grupo? 

 Q14: Quando está no Templo/GECOPI você sente que está no lugar certo? 

Quais os sentimento envolvidos? 



 

 

 

 Q15: Você se sente influênciado pelos membros do Templo/GECOPI? De que 

forma? Dê, por favor, um exemplo de uma situação. 

 Q16: Você sente que influencia o Templo/GECOPI? De que forma? 

 Q17: Existem interações positivas entre você e os membros do grupo? 

Exemplifique.  

 Q18: Você acha que sua presença no Templo/GECOPI ajuda outros membros 

em suas necessidades? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

APÊNDICE B – SURVEY 

 

 

1.  QUESTIONÁRIO PILOTO 

  



 

 

 

APÊNDICE C – DRIVE DO GECOPI  

 

 Pasta contida no drive do GECOPI  

 

 

 

 Processo de agendamento dos encontros mensais 

 

 

 

 

  



 

 

 

APÊNDICE D – OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE DO WHATSAPP  

 

 Comunicação por Whatsapp 

Envio da ata de reunião 

 

  

 

 

  



 

 

 

Comunicado e convite para um evento - Relação GECOPI - Comunidade 

 

 

 

  



 

 

 

Agradecimentos- Relação GECOPI-Comunidade 

 

 

Compartilhamento de informações pessoais- Relação GECOPI-Comunidade 

 

 

 



 

 

 

Participação em Congresso 

 

  



 

 

 

 

APÊNDICE E – WEBSITES  

 

1. TEMPLO 

 

 
 

 

 



 

 

 

2. GECOPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

APÊNDICE F - AGRUPAMENTO DOS DADOS PRODUZIDOS PELAS 

ENTREVISTAS NO GECOPI 

  

SENSO DE COMUNIDADE 

1. CATEGORIA: ADESÃO 

1.1 FRONTEIRA 

GUTA LUCINDA BRUNA SAMIRA EMMANUEL 

 Quando foi em 

dezembro de 2015, eles 

escolheram os orientadores. e 

aí eu recebi o e-mail dizendo 

que o meu orientador era o 

Emmanuel 

 E logo nas 

primeiras, nos primeiros 

contatos que tive com o 

Emmanuel, ele convidou para 

participar de um grupo de 

pesquisa que chamava 

GECOPI. Eu não tinha a 

menor noção do que isso 

significava e 

 E aí ele explicou 

que o GECOPI era um grupo 

de pesquisadores, que eram 

outros orientandos dele de 

graduação, mestrado 

doutorado. Aí assim eu logo 

me empolguei com essa 

estória, porque essa 

expectativa de saber como 

que outros estudantes 

estavam lidando com aquele 

momento de trabalho...é eu 

achava que ia ser muito 

enriquecedor. 

 Além disso, eu 

tinha uma curiosidade, na 

realidade não é uma 

curiosidade, mas um 

interesse em saber, como 

outras pessoas de outras 

empresas estavam 

trabalhando essa questão da 

dissertação?  

 Eu iniciei, 

entrei pro GECOPI, 

porque eu fui orientanda 

do professor Emmanuel de 

Andrade. E ele me 

convidou para fazer parte 

de um grupo de pesquisa, 

independente de eu.. Até 

porque eu ainda estava sob 

a orientação dele, quando 

eu entrei no GECOPI. Mas 

me mantive justamente 

por conta do espírito que o 

grupo tem e de um ajudar 

o outro. 

 ligou pra mim 

quando ele me convidou, 

porque eu já estava 

iniciando a pesquisa, mas 

eu sumia, né. Aquela coisa 

assim que a gente, bom, 

um, sei lá, uma coisa 

meio, uma preguiça..que 

eu não conseguia entender, 

porque que eu não 

avançava na pesquisa. Aí 

ele mandava uns papers 

para eu ler. Ele ligou para 

mim. Isso foi tremendo. 

Ele ligou para o meu 

celular e me convidou para 

uma reunião e que iam 

outras pessoas também. 

Era aos sábados. Sempre 

foi sábado oito horas da 

manhã. E era uma correria 

para deixar tudo em ordem 

para sábado estar lá. 

 Eu tive 

uns probleminhas 

com o meu 

orientador e aí eu 

pedi uma ajuda pro 

Emmanuel e ele me 

convidou para fazer 

parte do GECOPI 

um grupo onde 

pessoas se reúnem 

pra trocar vivências 

sobre pesquisa.  

 Um 

requisito para você 

ser membro do 

GECOPI, é você ter 

boa vontade de 

participar dos 

projetos do 

GECOPI. 

Disposição, porque 

sábado 8 da manhã e 

realmente você tem 

que ter. E só faz 

sentido participar do 

GECOPI, se você 

realmente quiser 

publicar. Então a 

pessoa tem que ter 

esse objetivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 O 

professor falou 

que existia um 

grupo e eu 

obviamente já 

adorava todas as 

fala do 

Emmanuel nas 

aulas de 

inovação, óbvio 

que eu ia lá 

conhecer né. 

 Eu 

acho que todo 

mundo chega lá 

pela admiração 

ao Emmanuel. 

 Eu fico 

me perguntando 

"De onde são 

essas pessoas? 

Como é que elas 

estão nesse 

grupo? Será que 

um dia elas 

fizeram o 

MSG?". Eu não 

sei como elas se 

conhecem, como 

elas se encontram 

ali. Então eu 

acho que a 

principal 

característica 

daquelas pessoas 

é uma ligação 

que acho até que 

é espiritual com o 

 Quando eu 

retomei minha ligação 

com a pós-graduação, 

comecei a orientar muita 

gente e eu queria 

encontrar uma maneira de 

fazer com que esse povo 

tivesse alguma vivência 

de grupo de pesquisa, 

porque o pessoal vive 

mais fora do que dentro 

(trabalham fora e não 

vivem em função da 

pesquisa) e a experiência 

de um grupo de pesquisa 

que a universidade 

conhece é um grupo de 

pesquisa que vive em 

função disso. E eu queria 

então encontrar uma 

maneira de fazer com que 

essas pessoas pudessem 

ter uma relação parecida 

com um grupo de 

pesquisa ou seja: ter 

convivência, ter temas a 

serem discutidos e tal. 

Então eu comecei 

inicialmente juntando os 

meus orientandos. No 

início nós tentamos fazer 

toda semana, uma vez por 

semana, um Hangout. Isso 

não foi muito a frente não. 

Mas nós conseguimos 

manter o sábado né, uma 

vez por mês. E isso foi 

criando uma dinâmica tal.  



 

 

 

SENSO DE COMUNIDADE 

1. CATEGORIA: ADESÃO 

1.1 FRONTEIRA 

GUTA LUCINDA BRUNA SAMIRA EMMANUEL 

Porque o meu mestrado tinha 

sido com profissionais da 

mesma empresa. Então 

assim, mal ou bem, a gente 

meio que conhecia aquele 

contexto. Então participar de 

um grupo de pesquisa seria a 

oportunidade de você 

conhecer outros contextos, 

outras realidades e tal. 

 E aí foi nesse 

contexto, que eu comecei a ir 

às reuniões do GECOPI. 

 Tempo de 

participação 30 meses 

 Você vê assim 

naquelas dinâmicas que ele 

faz para apresentar os novos 

integrantes, quando a gente 

se apresenta, no final das 

contas a idade, a profissão e a 

titulação que a pessoa tem é o 

que menos importa, né. Ali a 

pessoa diz quem ela é. Ela é.. 

ela é voadora de parapente, 

ela é sei lá o que, entendeu, 

ela é montador de quebra-

cabeça, e aí, e assim que as 

pessoas vão se apresentando 

do jeito que elas são, sem 

formalidade, e aí, 

contribuindo com o todo. 

Acho que é isso. 

 O que em 

nenhum momento eu ouvi 

alguém falar, ah você não 

pode fazer parte, porque 

você não está escrevendo, 

você não está inscrito em 

nenhum artigo, você não 

está escrevendo nenhum.. 

Não tem isso. Eu vejo 

assim um apoio, porque eu 

vejo pessoas que não estão 

escrevendo, mas que estão 

lendo e enviando, às 

vezes, um artigo. 

 E as discussões 

que às vezes acontecem 

né, mesmo quando não são 

discussões voltadas para a 

área acadêmica, mas que 

são discussões atuais. 

 E ainda tem 

outra coisa, não é porque é 

orientando do Emmanuel, 

que precisa ser do 

GECOPI. Nós que somos 

do GECOPI e que, nem 

estamos mais sendo 

orientandas por ele, 

orientandos dele, estamos 

por conta disso, dessa 

ajuda mútua. Cada um 

ajuda com o seu perfil. 

Com aquilo que gosta de 

fazer. É isso. 

 Tem espaço 

para todos. 

Por que você tem 

que ter um esforço 

pessoal tão grande, 

no sentido de se 

dispor a estar lá, de 

participar das 

atividades ou enfim 

ajudar as outras 

pessoas em relação 

à publicação ou 

com material, que 

acaba que o que 

delimita mesma é a 

sua disponibilidade 

e disposição a 

participar. 

Emmanuel 

haha..Isso parece 

uma brincadeira 

mas é porque o 

Emmanuel se 

apresenta pela 

fala e aquela fala 

dele ou as 

pessoas 

concordam ou 

discordam.  

Mas aquela fala 

dele seduz quem 

gosta de pensar. 

Então eu acho 

que é isso que 

leva as pessoas a 

irem para dentro 

desse lugar.  

 Essa 

que é a palavra 

que leva todo 

mundo para lá -o 

desejo- 

 

 

Hoje tem gente que não 

foi meu orientando, tem 

professores. 

 No nosso caso, 

cada um tá na sua vida tal, 

uma vez por mês a gente 

se encontra. E o grupo de 

pesquisa não é assim. Do 

ponto de vista da 

academia é inimaginável 

um grupo de pesquisa que 

se encontra uma vez por 

mês, entendeu? Por isso, 

essa inclusive era uma 

razão, porque eu quis 

tentar o Hangout. De 

repente a gente até voltar 

no Hangout. 

 Primeiro- tem 

trocas não adiabáticas 

com o sistema. O sistema 

é aberto e a diversidade de 

pessoas é muito grande de 

tal forma que as pessoas 

acolhem nas suas 

experiências de vidas, de 

formação etc. 

 90% do pessoal 

do GECOPI foi meu 

orientando. Então nós 

antes de ser GECOPI 

construímos uma relação 

orientador e orientanda. 

No GECOPI, eu até tento 

diminuir essa coisa, mas 

não consigo. 

 No GECOPI, 

nós sempre tivemos uma 

relação muito aberta à 

aceitação do outro. 

 

  



 

 

 

1. CATEGORIA: ADESÃO 

1.2 SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO 

GUTA LUCINDA BRUNA SAMIRA EMMANUEL 

 Sim  Eu agradeço muito a 

Deus de eu poder fazer 

parte de um grupo 

assim, porque é um 

privilégio desse 

mundo. Um privilégio, 

Jasmin.  

 O sentimento de 

aceitação do jeito que 

eu sou, com todas as 

minhas falhas, com o 

conhecimento, mas eu 

contribuo de alguma 

forma pro GECOPI, 

quando eu posso, do 

meu jeito. E não tem 

cobrança. 

 

..Hoje eu me sinto do 

grupo, mas, obviamente, 

no primeiro dia, eu não 

me sentia. 

 

 Sim  Sim 

 

1. CATEGORIA: ADESÃO 

1.3 SEGURANÇA EMOCIONAL 

GUTA LUCINDA BRUNA SAMIRA EMMANUEL 

 acho que é um dos 

pontos altos do GECOPI 

também, é que toda fala, toda 

contribuição, é valorizada e é 

ouvida. Eu acho que isso 

deixa as pessoas muito à 

vontade para se expressarem, 

muito à vontade para 

colaborarem 

 Outra forma 

também é você compartilhar 

com os colegas, dificuldades 

que você teve na pesquisa ou 

em alguma etapa, que você 

considerou importante. Você 

ir lá, compartilhar também 

alguma coisa que você 

vivenciou no congresso, 

trazer para o grupo também. 

 Outro exemplo 

também, é que eu 

compartilhei com o pessoal lá 

quando eu voltei da 

 A comunidade é 

um lugar em que todo 

mundo é igual. Veja a fala 

do nosso mestre, do 

professor Emmanuel, que 

ele é só um... uma mola, 

que estimula a gente, 

entendeu? Mas ele não é 

mais do que a gente. Ele 

não se acha mais do que a 

gente. Ele também é um 

aprendiz. E que ele estuda. 

 Porque o 

GECOPI discute todos os 

assuntos. Não tem uma 

especificidade em si. 

Vamos discutir só 

farmácia, engenharia de 

produção, gestão de 

pessoas. Não. [falha na 

transmissão do áudio] são 

entendimentos de que todo 

mundo tá misturado, mas 

todo mundo fazendo a sua 

 O fundador 

do GECOPI, quem criou 

a ideia do GECOPI, foi 

o Emmanuel e ele tem 

um dom de extrair o 

melhor das pessoas. Isso 

é bem bacana, porque 

você acaba descobrindo 

em você algumas coisas 

que você realmente 

desconhecia. Eu vejo 

isso, não só comigo, 

mas com os outros 

participantes também. 

Além disso, eu vejo o 

GECOPI como uma 

corrente positiva. 

 Colaborar 

na medida como o 

que você tem para dar 

e obter né. Colaborar 

nesse sentido e não de 

ter que ir e entregar 

alguma coisa. Acho 

que é isso. 

 Essa coisa 

formatada de uma 

liderança, o grupo 

não tem. Se o grupo 

depende disso, não. 

Não precisa de uma 

liderança que de 

orientações, 

instruções, que mexe 

as pecinhas. O que 

faz o grupo rodar é o 

desejo de cada um. 

 O desejo de 

cada um posto ali, 

leva as pessoas àquele 

lugar. Talvez esse 

 A gente 

tem o fato da 

autonomia das 

pessoas, as pessoas 

têm autonomia, as 

pessoas têm em suas 

vidas, e aqui elas estão 

para fazer um plus, 

aqui elas trazem as 

suas experiências, elas 

trazem em suas 

vivências, confrontam 

as suas vivências com 

temas e com debates e 

discussões que a gente 

constrói ala 

universidade. 

 



 

 

 

1. CATEGORIA: ADESÃO 

1.3 SEGURANÇA EMOCIONAL 

GUTA LUCINDA BRUNA SAMIRA EMMANUEL 

Argentina e mostrando para o 

pessoal como é que tinha 

sido participar de um 

congresso internacional 

 Acho que o apoio, 

o apoio que as pessoas dão é 

sempre um incentivo né. 

parte e aprendendo com a 

parte do outro. 

 GECOPI é um 

grupo de amigos, que se 

ajudam 

 Eu já vi que eles 

respeitam mesmo quando a 

pessoa fala. Eu já vi assim 

uma discussão assim que a 

pessoa fala uma coisa 

assim que não foi de 

acordo com o que tava 

todo mundo falando, mas 

ela não foi deixada de lado. 

Principalmente o professor 

Emmanuel sabe fazer isso 

muito bem, sabe aproveitar 

aquilo, o que a pessoa 

falou, trazer a discussão 

também para aquilo 

desejo é que vai 

construindo essas 

coisas. Quando a 

gente fez o site, o 

cartão, a imagem, a 

gente teve fruto do 

desejo de cada um: 

“olha vou fazer isso, 

vou fazer aquilo, vou 

fazer..”. 

 É. Eu me 

sinto super à vontade 

assim. Em qualquer 

uma dessas situações, 

por exemplo, sei lá.. 

Seja no chopp antes 

da peça, na peça, na 

festa, no sábado, no 

grupo do Whatsapp, 

eu me sinto à 

vontade. Em todos 

esses lugares. Bem à 

vontade para me 

expressar. 
 

1. CATEGORIA: ADESÃO 

1.4 INVESTIMENTO PESSOAL 

GUTA LUCINDA BRUNA SAMIRA EMMANUEL 

 Afinal de contas 

você, você acorda sábado de 

manhã cedo, você compra 

livros, você gasta tempo 

lendo A, B ou C.. de repente 

você gasta tempo..muitas 

aspas, né..você gasta tempo 

fazendo uma leitura ou 

elaborar uma apresentação, 

mas eu eu.. ai que está.. é a 

forma de você vê a coisa.. eu 

não vejo isso, como um 

sacrifício, entendeu? 

 Tudo no GECOPI 

é voluntário, tá? Importante 

mencionar isso.. Ninguém é 

obrigado a estar na reunião, 

ninguém é obrigado a fazer 

 Eu acho que 

não tem, assim, o 

investimento não é uma 

cobrança de presença, não 

é uma cobrança que você 

tem que estar escrevendo, 

não é uma cobrança. Isso 

que é legal na comunidade. 

Porque você estar ali sem 

estar fazendo nada, só por 

estar. E, geralmente, as 

comunidades elas te meio 

que, assim, elas te, não te 

obrigam, mas elas te 

exigem. Não obrigam, mas 

exigem que você tenha 

alguma produtividade para 

estar ali, entendeu 

 A minha 

rotina é bem puxada 

durante a semana. Então 

no final de semana 

acordar cedo e estar no 

GECOPI às 8h, nossa é 

bem, bem, bem difícil 

kkk Porque eu sexta, 

estou morta. Mas assim 

eu reúno todo meu 

restinho de forças e vou. 

Normalmente, nós 

almoçamos juntos lá no 

GECOPI ou não, eu 

venho para casa. Eu 

chego em casa, eu 

durmo. A única coisa 

que eu consigo fazer é 

 Sim. 

Acordar sábado, seis e 

meia da manhã. Isso é 

um investimento sem 

tamanho. Brincadeira 

Isso é um 

investimento, é um 

desejo. Tudo que a 

gente faz com desejo é 

isso, é investindo.  

 O GECOPI 

nunca pôs dinheiro no 

meu bolso. Eu ponho 

dinheiro no bolso do 

GECOPI. Todos os 

congressos, que nós 

participamos, se a 

gente tem, se eu 

consigo financiamento 

de inscrição, essas 

coisas, do 

departamento, morreu. 

Se eu não consigo a 

gente faz um rateio, e 

eu sempre entro no 

rateio. 

 Eu ponho e 

tiro energia, porque eu 



 

 

 

1. CATEGORIA: ADESÃO 

1.4 INVESTIMENTO PESSOAL 

GUTA LUCINDA BRUNA SAMIRA EMMANUEL 

artigo, ninguém é obrigado.. 

assim, a fazer artigo e 

participar de congresso é um 

quesito, vamos dizer, do 

curso, que a pessoa está 

fazendo 

dormir rsrs para 

recuperar as forças e 

fazer outra coisa, porque 

eu não consigo fazer 

mais nada kkk 

tiro do GECOPI o 

apoio para escrever e 

ponho apoio no 

GECOPI ajudando nas 

publicações dos alunos 

 Eu não fiz 

pós-doutorado, porque 

não consigo e não 

tenho ânimo para me 

afastar do GECOPI! 

Eu gosto de estar aqui, 

entendeu?  

 Eu não 

gostaria que o grupo 

morresse, quando o 

Emmanuel morrer ou 

sair daqui etc, etc. 

Porque aí a gente não 

só perde a relação de 

um com o outro, 

perdemos a relação de 

todos. Então eu 

trabalho para isso. 
 

2. CATEGORIA: INFLUÊNCIA 

2.1 SENTIMENTO DE ESTAR NO LUGAR CERTO 

GUTA LUCINDA BRUNA SAMIRA EMMANUEL 

 Então assim, é um 

processo de aprendizado e aí 

que entra na questão da 

espiritualidade. Que a gente 

vinha comentando mais cedo, 

porque a espiritualidade, 

segundo lá o conceito do 

Solomon, a espiritualidade é 

um processo e é um processo 

de conhecimento, um 

processo de confiança. Ele é 

uma atitude, né? Então tudo 

isso que eu estou 

descrevendo, de alguma pode 

se traduzir como 

manifestação do espírito, né? 

Eu não sei se você já você 

vivenciou isso, mas às vezes 

quando você sai da reunião 

 Eu não me sinto uma 

estranha no ninho. 

Apesar de eu não ter o 

conhecimento, que 

muita gente tem, 

porque são pessoas, 

que às vezes, assim, 

são experiências 

adquiridas ao longo do 

trabalho, né. 

 

 

 Então eu me 

sinto no lugar certo, 

porque eu estou 

aprendendo muito com 

as pessoas e trocando 

muito. Eu gosto muito 

das pessoas. As pessoas, 

particularmente, eu gosto 

do perfil do GECOPI. 

Acho que alí as pessoas 

tem uma boa vontade, as 

pessoas são boas, caráter 

de valor também né. 

 Eu não faço um pós-

doutorado também, 

porque não é o meu 

jeito. Meu jeito é para 

dentro. Então juntou a 

fome com a vontade 

de comer. Eu já sou 

assim e essa estrutura 

de trabalho, de grupo, 

de convivência e tal 

também acolhe esse 

tipo de 

personalidade/tempera

mento. 



 

 

 

2. CATEGORIA: INFLUÊNCIA 

2.1 SENTIMENTO DE ESTAR NO LUGAR CERTO 

GUTA LUCINDA BRUNA SAMIRA EMMANUEL 

do grupo lá, você sai numa 

agitação, numa alegria, que 

você viu coisas e interagiu 

com pessoas. Essa felicidade, 

que não é fruto de nada que 

você adquiriu materialmente 

falando, é uma manifestação 

do espírito. 

 Para mim conta 

muito assim, ah eu estou aqui 

mas estou contando os 

minutos porque eu estou 

doida para sair, pois eu tenho 

outro compromisso. Eu não 

sinto isso. Ou então falam 

assim: “aí o pessoal aqui está 

falando um bando de 

besteira. Nossa que perda de 

tempo” Ou então assim: “Aí 

amanhã tem que acordar 

cedo”. Várias pessoas brigam 

como Emmanuel, “Pow 

Emmanuel, podia ser 9 horas, 

né”. Não ele quer que seja 8. 

É o dia da semana que eu 

acordo mais cedo, mas não, 

vamos lá. Eu quero ir. Não 

vou chegar atrasada. Então 

assim, é a sensação de que 

você não tá perdendo tempo, 

entendeu? 

 

  



 

 

 

2. CATEGORIA: INFLUÊNCIA 

2.2 SENTIMENTO DE INFLUENCIAR 

GUTA LUCINDA BRUNA SAMIRA EMMANUEL 

 Quando eu 

comecei no Gecopi, no início 

você acha que você tem 

pouco conhecimento, que 

você não experiência ainda 

para contribuir com nenhum 

artigo, com nenhuma 

pesquisa de ninguém né  

 E aí, participando 

da prévia de dois rapazes da 

graduação, eu fiz alguns 

comentários e tal, e por conta 

disso, eles me convidaram 

para participar dos artigos 

deles. 

 Acho que sim. 

Mas não é que influencio eu 

Maria Augusta influenciou o 

GECOPI. Eu acho que o 

grupo é tão aberto, que ele é, 

ele está apto, ele está 

reflexivo para a influência de 

qualquer pessoa na realidade. 

 Conforme você 

está presente, conforme você 

realiza coisas e conforme 

você contribui pro processo 

do grupo, seja colaborando 

afetuosamente, seja ajudando 

a escrever coisas, seja 

levando novas ideias, você 

vai conquistando a confiança 

das pessoas a ponto de as 

pessoas quererem saber qual 

é a sua opinião, entendeu? Eu 

acho que é aí nesse ponto, 

que você começa a 

influenciar de uma forma 

mais direta. E aí o seu nome 

começa a ser lembrado 

 Mas esse retorno e 

esse feedback positivo 

acontece muitas vezes na 

forma de convite, né? A 

pessoa fala assim ah eu estou 

 Então eu 

permaneci em primeiro por 

conta daquela minha 

primeira fala, que é o 

envolvimento com as 

pessoas e de poder também 

estar ajudando. 

 E as discussões 

que às vezes acontecem né, 

mesmo quando não são 

discussões voltadas para a 

área acadêmica, mas que 

são discussões atuais, tem 

gente que não aguenta 

Então é..aquele que não 

tem esse espírito do 

GECOPI, ele não 

permanece 

 Eu sou a 

única advogada, então, 

eu sempre trago uma 

visão muito mais 

legalista da situação, 

uma visão mais formal 

às vezes. E eu acho que é 

importante também essa 

visão. 

 Eu não 

interajo com tanta gente 

assim do grupo, né, até 

porque eu fico muito 

focada ali. Mas assim, no 

futuro eu até queria, 

depois que eu começar a 

publicar mais, né, porque 

tem algumas obrigações 

da UFF, eu queria ajudar 

as outras pessoas 

também nos outros 

artigos 

 Eu acho 

que eu influencio da 

mesma forma como eu 

acho que sou 

influenciada . Falando, 

comentando, porque 

eu acho que é assim 

que a gente vai criando 

valores comuns. 

 No que 

tange à colaboração eu 

não vejo que eu 

colaboro. Talvez sim, 

mas não é algo muito 

marcante. 

 Eu acho 

que como grupo, como 

o grupo é um grupo é 

solidário né. A gente 

tem a experiência de 

grupo solidário. Então 

eu acho que todos 

ajudam na construção 

desse processo. Eu 

acho que talvez eu 

ajude, eu tenha uma 

preponderância nisso 

pelo fato de ter sido o 

primeiro, ter mais km 

rodados, está mais 

tempo nessa histórico, 

de conhecer mais o 

próprio entorno de 

onde esse grupo está. 

Eu conheço isso aqui. 

Eu estou aqui há mais 

tempo e tal, então eu 

acho que tem um 

efeito nesse sentido. 



 

 

 

2. CATEGORIA: INFLUÊNCIA 

2.2 SENTIMENTO DE INFLUENCIAR 

GUTA LUCINDA BRUNA SAMIRA EMMANUEL 

fazendo não sei o que, acho 

que a Guta tem potencial de 

ajudar, entendeu? Nesse 

sentido, você vai 

conquistando a confiança das 

pessoas e é nesse ponto que 

você começa de fato a 

influenciar o grupo, 

entendeu? E eu acho que eu 

cheguei num ponto um pouco 

assim. Eu acho que hoje eu 

sinto que muitas vezes as 

pessoas querem escutar o que 

eu penso de uma determinada 

coisa. 

 

2. CATEGORIA: INFLUÊNCIA 

2.2 SENTIMENTO DE SER INFLUENCIADO 

GUTA LUCINDA BRUNA SAMIRA EMMANUEL 

 Participando desse 

processo de trabalho com 

eles, eu fui descobrindo 

várias coisas que dialogavam 

com o meu trabalho e que eu 

incorporei no meu trabalho: 

autores e tal.  

 Eu acho que eu de 

alguma forma eu contribuo e 

acho que as pessoas me 

influenciam mais do que eu 

influencio nelas. É um 

processo né, Jasmin. Se a 

gente tivesse que resumir em 

uma palavra como isso tudo 

se dá, é um processo. 

 Então assim, esse 

senso de comunidade, ele 

depende primordialmente do 

compromisso das pessoas de 

atuarem do jeito que falaram 

que iam atuar. Pois não 

 Eu participo do 

GECOPI há quase seis 

anos. Eu decidi 

permanecer por conta 

desse clima. Aprender 

nunca é cansativo. Toda 

vez que a gente se 

encontra, um aprendizado 

que a gente adquire. 

 Claudia dando 

uma aula de postura, de 

voz. Ela não está ganhando 

nada ali. Aquilo ali é a 

profissão dela que é lá 

fora. Não tem nada haver 

com a dissertação dela. E 

ela dá aula pra gente. Eu 

acho assim que aquilo que 

a gente sabe, a gente tem 

que passar. Então o 

GECOPI, é isso, é uma 

disseminação de 

 nós trocamos 

informações 

interessantes que possam 

contribuir pro 

aperfeiçoamento do 

grupo 

 Pessoas que 

trabalham com RH, a 

Cláudia, a Edna estão 

fazendo palestras que 

tem haver com algumas 

ferramentas de RH, que 

trabalham personalidade, 

que trabalham o 

desenvolvimento 

pessoal. É uma..é tão 

amplo né, que você 

acaba expandido rsrs. 

Foge um pouco até da 

questão de publicação. 

 Então quando 

você vai no GECOPI, às 

 Sim, 

inclusive assim, 

porque aparece aquilo 

que eu nem sabia que 

poderia ser 

legal.Como esse 

exemplo que eu te dei 

assim. Apresentação, 

legal ver materializado 

assim as pessoas 

apaixonadas pelo o 

que fizeram, ver o 

caminho delas, 

construindo ideais. 

Isso é muito legal. 

 Eu acho 

que é esse o papel de 

cada uma das pessoas: 

transformar as minhas 

próprias ideias, os 

meus conceitos e 

mexer com isso. 

 É uma 

relação de troca de 

vivências. Quando eu 

estava falando do que 

nós temos, que os 

outros grupos de 

pesquisa convencional 

não tem, eu estava 

falando dessa troca de 

vivência das pessoas 

que vem com 

experiências 

diferenciadas e que se 

reúnem em torno de 

um determinado 

ponto, de um 

determinado objeto e 

daí nasce muita troca. 

É troca de vivência. É 

troca de experiência de 

um monte de jeitão né. 

Os nossos jeitões são 

adaptáveis ao jeitão do 
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adianta. Deixa eu explicar 

melhor. Não se trata de. Ah o 

GECOPI é legal e coisa e tal, 

eu vou, eu vou, eu vou e na 

hora não vai..Porque aí você 

frustra quem foi, quem chega 

lá e não tem ninguém. Por 

isso, que eu digo para você 

que o fato de estar presente, é 

uma colaboração. 

conhecimento. 

 A prévia para 

mim é tudo. a prévia 

sempre tem bastante 

pessoas. Essas pessoas vão 

lá para ver o outro se 

apresentar, para ajudar o 

outro. E eu vou te falar, se 

eu não tivesse uma prévia 

eu não sei o que ia 

acontecer com a minha 

pesquisa. 

 Fui influenciada 

. A Liliane me ajudou 

muito. Porque quando eu 

comecei eu não tava assim, 

eu ia pras reuniões que, 

mas eu não estava assim 

tão envolvida com 

pesquisa, com ajuda mútua 

e a Liliane falava assim, 

que eu falava nos nomes 

dos autores e às vezes não 

falava o nome direito e a 

Liliane falava assim: 

“Você tem que falar o 

nome deles direito! Você 

está lendo pouco, né? Por 

isso que você ainda não 

conseguiu gravar esses 

nomes. Vai ler mais!”. E 

ela me cobrava: “Como é 

que é? Já avançou?”. 

Entendeu? Mandava 

artigos para mim. Então 

isso é o que eu falo. Ela 

não era, ela não me 

conhecia. Liliane, eu 

conheci na gestão do 

conhecimento. Fez aula de 

gestão do conhecimento. 

Ela era de outra turma. 

Então quando ela viu que 

eu precisava de ajuda de 

um empurrãozinho, ela me 

vezes você não quer 

participar de um projeto, 

enfim, não é que você 

não queira participar, às 

vezes você nem tem 

noção que existe aquele 

projeto e aí alguém do 

grupo traz um projeto 

bacana, você se empolga 

com aquele projeto e 

você acaba adquirindo 

um conhecimento, uma 

competência que você 

não tinha. 

 Exemplo: a 

Cláudia. Ela ensinou 

umas técnicas. É o 

trabalho dela. Ela 

trabalha como 

fonoaudióloga e ela 

trabalha com RH. Ela se 

dispôs, do tempo dela, de 

uma coisa que ela 

cobraria. Ela se dispôs 

alí a ensinar as pessoas a 

falar em público. Porque 

é importante para você, 

para a publicação. Então 

ela fez isso, assim, nossa 

de tão bom grado com as 

pessoas! Que eu falo 

assim nossa é um 

comprometimento muito 

grande, né! É uma 

disponibilidade muito 

grande! 

 A mesma 

coisa foi a Edna que 

também trabalha com 

isso, e de repente, de 

segunda a sexta, numa 

empresa, assim, de 

segunda a sexta, ela 

trabalha com isso, 

sábado talvez ela não 

 Essa 

abordagem do Ciro se 

oferecer para revisar 

minha dissertação, eu 

achei interessante e 

quando ele escreveu 

aquilo eu fiquei me 

perguntando: “De que 

modo eu posso 

colaborar também?”. 

Porque eu acho que 

tem isso! Por ser 

profissionais de áreas 

tão diferentes […] é 

um lugar em que eu 

acho que a 

interdisciplinaridade é 

tudo. Ela pode 

colaborar muito, mas 

eu ainda não consigo 

ver muito isso. 

 Mas tem 

uns momentos que 

você pensa assim: "Eu 

não sabia que eu 

estaria capturando isso 

aqui sábado". Sei lá! 

Eu vou para lá em 

busca disso tudo que 

eu estava te contando 

aqui, de trocar ideia, 

de trocar 

conhecimento e tal. E 

eis que de repente, sei 

lá alguém faz um 

comentário, que me 

desperta uma outra 

coisa.  

 É como se 

essa influência ainda 

fosse uma fumaça, 

ainda não é uma 

nuvem, sabe, que te 

carrega. 

 Eu acho 

conjunto. Eu acho que 

é isso. 
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empurrou. queira, não quisesse, 

falar sobre isso. É 

cansativo para ela falar 

sobre isso, mas ela 

estava mesmo assim 

querendo passar aquele 

conhecimento para as 

pessoas. 

  A mesma 

coisa vejo quando 

alguém vai ajudar 

alguém com a revisão de 

uma publicação. 

 Hoje, sábado 

à noite, eu vou ficar em 

casa, hoje eu não vou 

sair, porque eu tenho que 

terminar a revisão de um 

artigo [...] E para mim, 

não é um grande pesar. 

Até porque tem pessoas 

do próprio GECOPI, que 

também fazem isso. 

Logo eu não me sinto 

louca. Porque tem outros 

pessoas que também 

fazem. 

 

que eu sou 

influenciada . Eu acho 

que eu me coloco da 

mesma forma que as 

pessoas se colocam. 

Então para quem está 

aberto, como eu me 

sinto aberta aquelas 

coisas que eu ouço, 

sentem-se influenciada 

s. 

 O que eu 

quero dizer é que sim 

é um negócio forte. 

Saber que todo mundo 

está procurando 

instrumentos de 

melhorar o mundo 

parecidos. Instrumento 

que é pensar, que é 

produzir, que é fazer o 

bem a partir do que 

pensa. Acho que é isso 

o trabalho do 

Emmanuel. Ele faz um 

bem ao mundo pelas 

ideias dele, pela 

disseminação do que 

ele pensa. Cada um vai 

pegando um 

pouquinho daquilo ali 

e vai fazendo o bem. 

Dentro das suas 

divisões, dentro das 

suas empresas. É isso. 
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 no início o 

interesse era só uma questão 

de trocar conhecimentos, de 

saber outras experiências e 

coisa tal. Com o tempo e com 

a convivência com as outras 

pessoas, você vai 

descobrindo outros interesses 

né, você vai fazendo 

amizades, tem a questão de 

você se relacionar com outras 

pessoas e para mim essa 

coisa de colaborar com o 

grupo e de trazer.. eu acho 

assim, quando você começa a 

interagir com as pessoas, 

quando você começa a 

contribuir com outros 

trabalhos, você sem querer 

entre aspas, você está 

contribuindo com você 

mesmo. 

 Então nesse 

sentido que eu estou te 

falando, que você faz uma 

coisa para você colaborar 

com outro, mas no fundo 

você está também tem uma 

colaboração em retorno. 

 Eu acho que esse 

retorno que eu estou te 

falando, é aquela coisa da 

construção conjunta de 

conhecimento. Quanto mais 

você dá, mais você recebe 

também, porque você está 

trocando com a pessoa, você 

está experimentando 

observações que você não 

tinha se dado conta 

 Então é um 

processo, é uma construção 

coletiva. Eu acho que é isso 

que me faz ficar, entendeu? 

Porque no fundo, no fundo é 

 Então eu vi a 

dificuldade, os percalços 

que eu passei para 

elaborar a minha 

pesquisa. E vi como é 

importante essa, essa, 

essa ajuda mútua 

 Ele convidava 

uma pessoa para ser 

parecerista. Aquilo é 

tremendo, porque..como 

se você tivesse alguém 

para te defender, aquilo 

que você fez. A pessoa 

fazia até crítica também 

sobre o trabalho. Mas 

havia assim..porque o 

parecerista, ele é aquela 

pessoa que viu você 

apresentar, apoiou a sua 

pesquisa, às vezes até 

participou da sua 

pesquisa e trabalhava em 

uma área que sua 

pesquisa fazia parte. 

Então é como se fosse 

uma defesa, além da 

nossa defesa.  

 Porque eu levei 

o meu artigo para 

apresentar e o da menina 

que era do mesmo tempo 

meu do mestrado. Ali eu 

vi que eu ajudei uma 

pessoa e me ajudei 

também. Então o, o , o 

GECOPI tem isso. 

 Ele satisfaz 

minha necessidade de 

conhecimento. Assim 

não é nem é uma 

necessidade, é um 

interesse. Em aprender. 

Sempre aprender. Me 

satisfaz também, porque 

 você começa 

a refletir sobre você 

mesma, sobre sua 

postura no dia-a-dia e ao 

mesmo tempo as pessoas 

trazem suas experiências 

das suas publicações em 

revistas e congressos e 

isso é muito positivo, 

muito enriquecedor, pois 

você pode usar aquelas 

experiências boas ou 

ruins para você mesmo e 

crescer também. É nesse 

sentido que o GECOPI 

cumpre a função de 

realmente ser uma 

corrente positiva, de 

cada um seguir naquele 

propósito. É como se 

cada pessoal ali ajudasse 

uma a outra de alguma 

forma a persistir naquele 

propósito. E eu também 

vejo muita colaboração 

entre as pessoas, de 

trocar ideais, 

 O que me 

motiva a acordar cedo é 

o apoio das outras 

pessoas. É aprender com 

a experiência do outro. 

 Então o que 

me faz levantar e ir para 

o GECOPI, é realmente 

a experiência de trocar 

com o outro e ter esse 

crescimento pessoal.  

 o constante 

instigar de ideias que 

existe pelo grupo do 

Whatsapp. Aquela 

brincadeira com as 

ideais e com as 

opiniões sobre 

assuntos que me 

interessam, aquilo me 

motiva a ir lá, saber 

um pouco mais sobre, 

saber e participar do 

grupo, né, eu acho 

que é isso. 

 O GECOPI 

supre minha 

necessidade de 

discutir. Eu sinto que 

é um lugar, que as 

discussões elas têm 

um, não que as 

pessoas concordem, 

não que eu pense 

como todo mundo, 

todo mundo pense 

igual a mim, não! As 

pessoas são todas 

diferentes, mas acho 

que todo mundo 

parece se perguntar 

sobre o mundo de 

uma forma parecida. 

Acho que está todo se 

perguntando coisas. 

Eu acho que chegar lá 

e se perguntar, esse é 

o lugar. Então, supre 

essa demanda de um 

lugar onde eu posso 

me perguntar, me 

instigar, discutir 

assuntos que eu não 

posso em qualquer 

lugar. 

 Um lugar 

que supra esse meu 

 Em um 

sábado de manhã, 

você reunir gente de 

todas as procedências 

possíveis para debater 

coisas. Então isso é 

bacana. 

 Ele supre as 

minhas necessidades 

de convivência, todas 

as minhas 

necessidades 

intelectuais também, 

de profissão. Eu 

preciso de produzir e 

eu não sei escrever 

sozinho. Eu adoro 

escrever! Eu faço 

isso. Mas eu quero 

está escrevendo com 

alguém sempre. Então 

ele supera essa minha 

necessidade de estar 

com alguém 

escrevendo, 

produzindo. O Gecopi 

supre também minha 

necessidade de ego. s 

egos precisam de 

moedas e a moeda de 

um professor, de um 

pesquisador, é a 

publicação. Porém 

quando só isso 

importa, quando 

começa as cobranças 

do Publish or Perish. 

a gente tem visto 

algumas 

consequências 

danosas para saúde, 

suicídio, por 

exemplo. Essas são 

algumas das 

consequências desse 

processo, que o 
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um aprendizado, para mim é 

um aprendizado maior do que 

se eu tivesse num 

determinada aula, onde o 

professor vai mandar ler A,B 

ou C, faz um trabalho e é isso 

aí, entendeu? 

 é um retorno 

assim muito imaterial...não 

tem essa coisa assim...ah vou 

participar lá... vou ajudar 

isso..vou ter isso em troca. 

 um momento de 

crescer junto com as 

pessoas...só isso 

 É um crescer 

como um ser social que está 

integrado com pessoas..que 

tá..que fez daquilo um hobby 

praticamente 

 A gente tem muita 

clareza de que existem leis 

universais atuando aí no 

mundo e que..é..e do quanto 

essa colaboração enriquece e 

faz a gente evoluir como 

pessoa, entendeu? E eu tenho 

certeza que dentro do 

GECOPI nem todo mundo 

tem essa clareza sobre o que 

significa essa colaboração, 

entendeu? 

 Dentro de temas, 

que forem levantados de 

interesse do grupo como é o 

caso do tema espiritualidade, 

você pode ler coisas, fazer 

apresentações e apresentar no 

grupo. Você pode dentro do 

seu trabalho, nas etapas de 

qualificação, apresentação de 

artigos em congressos, ou 

mesmo da sua defesa, você 

faz a prévia. É um momento 

também importante, não 

a gente que estuda. 

 O GECOPI ao 

mesmo tempo em que 

você aprende, você 

aplica. Não aplica só na 

vida acadêmica, aplica 

também na vida pessoal. 

E essa é uma necessidade 

do ser humano. Quando a 

gente aprende uma coisa, 

a gente depois quer fazê-

la por muitas vezes. 

 Cada um, 

dentro do seu próprio 

perfil, ajuda de uma 

forma. Todo mundo 

contribui. Até com os 

aplausos, porque a gente 

também precisa disso. 

Desses apoios. 

 Então é esse o 

sentimento que eu tenho, 

Jasmin, que eu posso 

cair, que eu estou no 

ninho com um monte de 

passarinho diferente, mas 

ali não precisa ter alguém 

para alimentar a gente, 

porque cada hora é um 

que sai para alimentar um 

e outro. É tremendo. 

 

desejo de construir 

ideias, de apurar 

coisas que passam 

pela minha cabeça e 

assuntos que no grupo 

também se interessa e 

eu também vejo como 

um lugar de 

construção de uma 

produção acadêmica. 

 Acho que é 

esse desejo de saciar 

essa sede. Essa coisa 

da mente de se 

construir o tempo 

todo, de ajustar 

ideias, de ajustar 

desejos. 

 Possivelme

nte, a paixão com a 

qual as pessoas 

apresentam o 

trabalho, falam do seu 

trabalho, me faz ver o 

GECOPI como um 

lugar, onde as pessoas 

se fazem bem. 

 É como se 

fosse um 

preenchimento dos 

vazios que a gente 

tem. Não é só um 

despertar do intelecto. 

É um preenchimento 

de um vazio maior. 

Um outro tipo de 

vazio. 

pessoal chama de 

produtivismo! 
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apenas para você treinar, o 

que você quer apresentar, 

mas também para o grupo 

conhecer o seu trabalho. 

 A outra coisa é 

que a pessoa pode ir ao 

GECOPI, fazer os próprios 

artigos e não colaborar com 

absolutamente ninguém. 

Apesar de que, eu acho, na 

minha concepção, o fato de 

você estar presente, você 

assistir uma prévia de uma 

pessoa por exemplo e você 

fazer alguma observação. 

Isso já é uma colaboração, 

tá? 
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 Eu acho que esse 

senso de comunidade que 

você fala...ele está sobre... 

uma das chaves para você 

conseguir esse senso de 

comunidade é justamente 

essa irmanação das 

pessoas,né? As pessoas se 

sentem irmãos dentro 

daquele grupo, dentro 

daquela construção conjunta. 

Aí você diz assim, mas são 

pessoas tão diferentes, 

porque cada um tem uma 

profissão diferente, cada um 

tem.. é..trabalha em uma 

empresa diferente, tem 

religiões diferentes, tem 

interesses diferentes... Sim. 

As pessoas são todas 

diferentes com trajetórias 

absolutamente distintas, mas 

elas têm um interesse 

comum, que é o interesse por 

esse diálogo, entendeu? 

 Eu sinto falta 

disso. Eu sinto falta de tá 

junto aprendendo. E ainda 

tem outra coisa, a gente 

sempre sonha né. A gente 

sonha, apesar de eu já estar 

com os meus 58 anos, eu 

sonho em ter, em poder 

ainda fazer um doutorado, 

porque nada impede. 

Doutorado para mim não 

vai me acrescentar 

profissionalmente, mas vai 

acrescentar a minha vida 

pessoal. É como se fosse 

assim um desafio, como 

subir, assim como escalar 

uma montanha.. Quem 

escala uma montanha, 

quando chega lá, quando 

vê é nada. Mas ganha o 

prazer de estar lá em cima. 

 O GECOPI tem 

uma essência que é o que 

cada um faz, de se ajudar, 

 O objetivo do grupo é 

publicar. 

 o GECOPI é um 

grupo, em que nós 

temos é ideais muito 

próximos em relação 

à pesquisa. Não de 

vida, mas em relação 

à pesquisa. 

 Como todos alí 

queremos publicar, 

queremos seguir a 

vida acadêmica. Ou, 

de repente, nem seguir 

a vida acadêmica, mas 

publicar um trabalho, 

expor um trabalho, 

contribuir de alguma 

forma para a 

sociedade com seu 

próprio trabalho 

 Temos uma reunião 

uma vez por mês, aos 

sábados, que é um dia 

que mais ou menos 

 Tem a ideia de 

produção científica, 

que é aderente ao 

grupo no sentido de 

produzir artigos seja 

lá o que for. E 

compartilhar os 

seus momentos, 

seja de produção de 

um artigo, seja de 

defesa de uma 

dissertação, de uma 

tese, acho que é 

isso. 

 Além da produção 

científica, a maioria 

dos membros 

produz um material 

para dividir nas 

reuniões e no grupo 

de Whatsapp. 

 Eu acho o grupo 

muito forte, às 

vezes mais forte 

que a reunião de 

 Porque hoje, de 

onde saem as 

pesquisas que 

geram os artigos 

que nós 

produzirmos? Elas 

saem das 

dissertações, da 

tese, dos TCC...Mas 

isso não é 

suficiente. A gente 

tinha que ter uma 

agenda de 

pesquisas, a gente 

tinha que ter um 

projeto de pesquisa. 

E na prática não 

tem! Porque para 

ter um projeto de 

pesquisa tem que 

ter duas coisas: uma 

coisa é a questão de 

superar a cultura 

que não é uma 

cultura ainda de 
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 o que existe em 

comum são orientandos dele, 

que estão ali para fazer 

sua..elaborar os seus 

trabalhos e interagir como 

grupo. O que faz com que a 

pessoa além de fazer o 

trabalho dela, o que mais ela 

faz no GECOPI, é 

compartilhar aquilo que ela 

estuda com outras pessoas. 

 as pessoas 

começaram a ir com mais 

frequência, isso foi uma 

oportunidade para que as 

pessoas percebessem que 

aquilo não era uma 

brincadeirinha de colega de 

universidade, entendeu. 

Aquilo começou a fazer 

sentido para as pessoas, pois 

foi se tornando uma atividade 

constante, entendeu? E hoje 

em dia, o grupo que tinha 

uma pauta muito esparsa, 

hoje em dia, falta tempo para 

tanto assunto. 

 Então assim tem 

várias coisas no GECOPI que 

não é simplesmente conhecer 

o conteúdo. Não é um 

conteúdo interno. É um 

conteúdo que transcende a 

tudo isso e você tá, como eu 

falei, você está tendo várias 

coisas boas que às vezes, as 

pessoas nem tocam isso de 

uma forma consciente. As 

pessoas não se dão conta do 

quanto elas evoluem, quanto 

elas se desenvolvem, pelo 

simples fato de estar 

interagindo ali. 

  

de compreender até o 

choro do outro, choro entre 

aspas, o desabafo do outro. 

 Essência que eu 

falo como tudo começou. 

O professor ama o que ele 

faz, então ele põe um 

pouco dele ali. E esse 

pouco dele, o amor. E o 

amor é contagiante, 

Jasmin. Quem ama 

contagia as pessoas. Então 

há um sentimento mútuo 

de ajuda e todo mundo é 

muito bem aceito 

 Porque há um 

espírito de liderança no 

grupo. Todo mundo é 

líder. Todo mundo sabe e 

conhece o seu papel e 

participa, independente de 

ter líder ou não. 

que todo mundo pode 

ou tentar estar né 

próximo e nos 

trocamos algumas 

ideias, nós montamos 

calendários de.. das 

revistas, calendários 

dos congressos, 

trocamos experiências 

né nesse setor e 

traçamos algumas 

estratégias para 

publicar, porque a 

ideia é publicar rsrs. 

Além disso, nós 

também..É fazemos 

leitura de livros, né 

 Nós temos ideais 

próximos um do 

outro. Acaba um 

dando força para o 

outro para continuar 

no propósito de 

publicar, de participar 

de congressos, de 

contribuir para a 

sociedade com 

conhecimento,enfim,n

esse sentido. 

 O líder influencia 

muito a característica 

do grupo. Então pelo 

Emmanuel ser uma 

pessoa mais flexível, 

então as pessoas 

continuam no grupo. 

De repente se fosse 

uma pessoa inflexível, 

algumas pessoas não 

estariam neste grupo. 

[...] Essa característica 

dele possibilita que o 

grupo tenha essa 

identidade, tenha a 

marca dele, mas tenha 

sábado. 

 Uma coisa que eu 

acho que a gente 

está caminhando 

para construir uma 

coisa que a gente 

fale assim: “Nós, 

pensamos muito 

sobre o assunto e a 

gente pensa mais ou 

mais ou menos 

assim...” Eu acho 

que a gente ainda 

não tem isso. O que 

tem de definições 

influência como se 

fosse uma fumaça, e 

não como uma 

nuvem que te 

carrega. 

 Não estou falando 

de uma entrega 

formatada, mas de 

ter caminhos de 

ideias mais 

amarrados. Quando 

a gente estiver 

chegando nisso, eu 

acho que vamos ter 

uma ideia mais 

clara e as pessoas 

vão influenciando. 

Eu acho que hoje é 

tudo meio solto 

 “O que o GECOPI 

pensa sobre isso? 

Você sabe o que o 

GECOPI pensa 

sobre 

espiritualidade?” 

Não, a gente não 

sabe ainda.  

 Tá todo mundo lá 

fazendo um monte 

de artigos. O 

cientistas/de 

pesquisadores e 

segunda, é 

financiamento. 

 Por exemplo, na 

COPPE, o pessoal 

dos laboratórios tem 

um monte de gente. 

Se você pergunta: 

"O que que você 

é?". O cara fala: 

"Eu sou um 

pesquisador da 

COPPE". Ele não é 

professor. Ele não é 

nada. Ele está 

dentro de um 

projeto. Ele recebe 

dentro desse projeto 

e com isso sustenta 

o custeio da 

organização, o 

custeio do 

laboratório e ainda 

pode pagar pessoas 

que tocam a 

produção. Então 

nosso grupo não 

tem nada disso. 

 Nós não temos uma 

rotina. A nossa 

rotina é os 

encontros aos 

sábados. Nós não 

temos essa vida. 

Nós não temos 

ainda uma vida 

orgânica. Uma 

rotina, eu acho, que 

ela requer um povo 

que viva a rotina. A 

rotina que tem é 

estar aqui! Eu diria 

que não tem rotina. 

As coisas são mais 
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3. INTEGRIDADE 

3.2 COMPARTILHAMENTO DE VALORES COMUNS 

GUTA LUCINDA BRUNA SAMIRA EMMANUEL 

a marca de todos alí. 

 

Emmanuel não é 

um cara que está 

caçando aluno no 

corredor, vamos lá 

porque a gente tem 

que escrever não sei 

quantos artigos. E o 

resultado de um 

grupo que funciona 

de um jeito tão leve, 

é produzir. E neste 

grupo ele capta as 

pessoas não por 

obrigação, mas 

pelos seus desejos. 

 E mesmo as coisas 

quaisquer, vamos 

tomar um chopp no 

Botequim não sei 

aonde, acho que vai 

ser legal. Com esse 

grupo é legal. 

 

erráticas. 

 O principal produto 

que nós produzimos 

são as nossas 

publicações. 

 Eu acho que líder é 

importante, 

liderança é 

necessária, mas eu 

só temo que a gente 

possa ficar botando 

excesso de 

relevância, peso na 

liderança, enquanto 

na verdade o 

importante é a 

construção 

horizontal. Uma 

liderança é 

necessária. Ela sim 

existe. Liderança 

não é o Emmanuel 

não. Tem várias 

lideranças. O 

GECOPI tem várias 

lideranças. Tem 

várias lideranças 

locais, algumas 

mais generalizadas, 

etc, etc.. Tem e é 

muito bom que 

tenha. É assim que 

funciona. 
 

4 CONEXÃO EMOCIONAL 

4.1 INTERAÇÕES POSITIVAS 

GUTA LUCINDA BRUNA SAMIRA EMMANUEL 

 Eu acho que 

tiveram vários momentos que 

você vai se aproximando das 

pessoas e pela simples 

aproximação é um estímulo 

para um monte de coisa.. e aí 

eu posso citar a minha 

aproximação com você, 

quando a gente vinha 

 E esse espírito 

de ajuda que faz que a 

gente.. Parece uma 

família.. Aí eu chego a 

me emocionar, porque é 

um ajudando o outro 

naquilo que mais 

necessita mesmo. É na 

hora que a gente está 

 O que eu 

percebo no GECOPI é 

que as pessoas realmente 

são bem comprometidas 

com o grupo. 

 eu tenho um 

grau de intimidade com 

alguns membros do 

grupo, que se tornaram 

 Eu acho 

que no GECOPI o 

compartilhamento se 

dá de duas formas. 

Uma pelas reuniões. 

As pessoas vão lá 

apresentam, falam, 

discutem, dão 

opiniões, né. E pelo 

 Quando eu 

estava precisando, por 

exemplo, de alguém 

que fizesse o site do 

GECOPI. Tive uma 

relação positiva com 

você 
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4 CONEXÃO EMOCIONAL 

4.1 INTERAÇÕES POSITIVAS 

GUTA LUCINDA BRUNA SAMIRA EMMANUEL 

conversando e tendo milhares 

de ideias no caminho de 

Niterói até o Rio. É.. quando 

eu também fui lá na 

Argentina e ganhei o prêmio. 

Quando as pessoas souberam, 

ficaram muito felizes. Todo 

mundo ficou assim 

parabenizando. E aquilo para 

mim é mais do que mero 

elogio, era um apoio que as 

pessoas estavam dando em 

reconhecimento àquele 

trabalho. Eu sabia que eu não 

teria chegado àquele ponto, 

sem toda essa participação no 

GECOPI. Porque alí no ruim, 

no ruim, quando você se 

expressa oralmente, você está 

treinando, quando você 

expõe as suas ideias e as 

pessoas colaboram, você está 

se capacitando. 

fazendo uma pesquisa, a 

gente fica meio perdido. 

E alguém já passou por 

isso...alguém já passou 

por isso, às vezes até 

duas vezes, porque já tá 

no doutorado. Então essa 

ajuda é muito importante. 

E a gente se sente assim 

meio que acolhido, sabe 

pintinho no ninho. 

 Muitas vezes eu 

vou e só me apresento, 

falo quem sou eu, mas eu 

vejo assim, uma vontade 

de ver os outros. 

 O GECOPI tem 

uma essência que é o que 

cada um faz, de se ajudar, 

de compreender até o 

choro do outro, choro 

entre aspas, o desabafo 

do outro. 

pessoas amigas. Alguns 

nem tantos, seriam mais 

colegas. Mas eu vejo um 

senso de comunidade 

muito grande entre 

todos. 

grupo. Eu acho que 

esse grupo do 

Whatsapp ele funciona 

bem, de um jeito bem 

interessante assim, 

muito diferente dos 

grupos que eu vejo 

rodar assim. Ali 

parece, de vezes em 

quando, surge um 

assunto e quando você 

vê àquela discussão 

está maravilhosa, 

bastante instigante, né. 

Às vezes você não está 

falando nada, mas 

você está se 

perguntando um monte 

de coisa em volta 

daquilo, daquela 

confusão toda, 

daquelas pessoas 

discordando e 

concordando. É isso. 

 
 

4 CONEXÃO EMOCIONAL 

4.2 VIVÊNCIAS CONJUNTAS 

GUTA LUCINDA BRUNA SAMIRA EMMANUEL 

 É um momento 

assim de interação com 

pessoas que são pensadores, 

que são pessoas intelectuais, 

que são pessoas que têm 

objetivos..né... Porque é 

diferente de você lidar num 

grupo, em que as pessoas têm 

um pensamento raso, 

entende? 

 

 Que no dia da 

minha apresentação, eu fui 

muita ajudada pelo Cyro. 

Ele viu assim o meu 

nervosismo e preparou o 

computador pra mim, 

imprimiu algumas coisas 

na secretaria pra mim, 

entendeu.. Então esse 

acolhimento. 

 Em relação 

aos almoços, eu procuro 

estar junto. Eu acho bem 

legal, porque muitos 

estão e é um momento 

de descontração e você 

estar perto das pessoas. 

 As outras 

pessoas, eu, Samira, 

não tenho amigos, 

grandes amigos alí. 

Não é essa a minha 

percepção de pessoas 

com quem eu divido a 

minha vida pessoal. E 

conhecidos? Também 

não. São pessoas que 

pensam de uma forma 

aderente umas às 

outras. Eu não consigo 

extrapolar a um lugar 

de trabalho intelectual, 

extrapolar para um 

lugar de vivências 

 Os 

encontros via Hangout 

não deram certo, 

porque para que o 

Hangout desse certo 

era preciso que a gente 

tivesse uma disciplina 

de estudo. Fazer 

Hangout para 

conversar sem ter um 

texto para bater papo e 

tal. E a gente começou 

a ter Hangouts sem ter 

o estudo. 

 Os 

membros do GECOPI 

fazem churrasco no 
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4 CONEXÃO EMOCIONAL 

4.2 VIVÊNCIAS CONJUNTAS 

GUTA LUCINDA BRUNA SAMIRA EMMANUEL 

emocionais entre os 

indivíduos não. Eu não 

vejo muito. 

 Um 

exemplo é a festa do 

GECOPI. Experiência 

legal de encontrar 

pessoas, de você se 

sentir emoções. [...] 

Quando eu fui ler o 

poema para o nosso 

mestre, aquilo me 

emocionou tanto, a 

emoção que eu não 

tive na minha banca, 

eu tive uma semana 

depois, ali no grupo. 

 Alguns 

eventos que rolam são 

almoços que rolam 

depois da reunião, uns 

chopinhos paralelos, 

ida a peça de teatro.  

 Porque tem 

uma coisa legal do 

grupo, que é um grupo 

leve. É só para falar de 

coisas legais do que 

gosta. Então isso é 

legal. Eu vou numa 

peça com um monte de 

gente legal e vou 

tomar um chopp antes 

e acabou. É isso. Tem 

isso esse grupo. Ele 

não é carregado como 

grupo. O troca-troca 

que rola é bem 

interessante.  

 

final do ano, né.. 

 Tem uma 

política que eu institui 

e eu forço barra com 

isso. Que é a coisa da 

gente sempre colocar o 

número máximo de 

autores que é a 

publicação exige. Isso 

cria rede. Às vezes eu 

convido algumas 

pessoas. A pessoa se 

surpreende que vai 

entrar. Mas eu sempre 

dou a prioridade de 

escolha para o 

primeiro autor. Ele 

define. 

 Isso é um 

vínculo fortíssimo de 

rede. Se cada um 

publicasse por si, aí 

não se formaria rede. 

Porque como o grupo 

se tornou um grupo 

que tem produção 

coletiva, muita gente 

vem para o grupo 

porque sabe que lá terá 

apoio para publicar. 

A coautoria passa a 

ser uma moeda de 

formação de 

comunidade. Eu podia 

usar essa moeda para 

outras coisas, outros 

interesses. Mas a 

gente usa essa moeda 

para formação de 

comunidade! 
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4 CONEXÃO EMOCIONAL 

4.2 VIVÊNCIAS CONJUNTAS 

GUTA LUCINDA BRUNA SAMIRA EMMANUEL 

 Há 

conflitos no GECOPI! 

E eu tenho uma visão 

muito mais aguda de 

onde estão os conflitos 

do que todos, porque 

como eu convivo com 

todos, eu tenho uma 

visão de painel. Eu sei, 

onde tem conflitos no 

GECOPI! Eu sei onde 

tem cliques, eu sei 

quais são as ligações 

mais fortes, mais 

fracas. Eu sei tudo 

isso. Por que o conflito 

é um dado da relação 

humana. E não precisa 

nem se esconder 

debaixo do tapete, nem 

fazer de conta que não 

existe 
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APÊNDICE H - AGRUPAMENTO DOS DADOS PRODUZIDOS PELAS 

ENTREVISTAS NO TEMPLO 

SENSO DE COMUNIDADE 

HERMAN WILLIAN CAROLINE GUILHERME JESSICA 

1. CATEGORIA: ADESÃO 

1.1 FRONTEIRA 

 Para começar, a 
gente disparou uma 
apresentação tosca por e-

mail para todo mundo que 

a gente conhecia e 
imprimimos uns cartazes, 

tipo “Coworking criativo 

na Gávea, quem se 
interessa?” Tinha que ser 

na Gávea, porque tinha que 

ser Zona Sul, tinha que ser 
uma casa, tinha que ter 

jardim, tinha que ser um 

lugar que pudesse ter 
comercial e ao mesmo 

tempo fosse legal e fosse 

acessível 
 

 A gente 
optou por um espaço de 
Coworking, porque 

encaixou perfeitamente, 

porque é uma empresa 
que já nasceu pequena 

com três sócios na 

época, mais um 
funcionário, ou seja com 

quatro pessoas. É difícil 

de justificar um 
escritório para quatro 

pessoas. Também a 

gente não queria 
trabalhar de casa, porque 

sabia que isso não ia dar 

certo. Precisava todo 
mundo estar junto ali 

trabalhando de alguma 

forma. 
 

 Os sócios 
da empresa Have a 
Coffeee devem ter 

optado pelo coworking 

Templo pela 
proximidade do local 

de suas residências e 

pela zona sul ser um 
lugar bem acessível do 

Rio. O coworking 

também ajuda no 
compartilhamento 

financeiro da empresa. 

 Eu gostei 
muito da casa né. Eu sou 
um cara que apesar de 

viver na cidade eu não 

me considero um ser 
urbano. 

 Eu acho que 
essa coisa de você ter 

um espaço, onde você 

tem o seu espaço aqui do 
lado da mata, tem um 

ambiente aberto para 

mim é muito importante 
para minha 

funcionalidade, para 

minha saúde mental, 
para eu não me sentir 

enclausurado em um 
escritório. 

 

Eu entrei em outubro de 
2017. Eu entrei para uma 

vaga de anfitriã que é 
uma vaga júnior aqui no 

Templo. Eu tinha ficado 

dois anos e meio fora do 

mercado de trabalho, por 

causa de alguns 

problemas pessoais, de 
falecimento de pai, aí tive 

que cuidar da vida 

pessoal. E aí, eu resolvi 
voltar para o mercado de 

trabalho. Eu sou formada 

em design de interiores 
com pós-graduação em 

design estratégico. 

Sempre trabalhei 
cenografia, com evento, 

produção. Sempre usei o 

design de interiores nessa 
área. E aí me joguei nessa 

vaga. Trabalhava de VM 

na Etna, só que eu estava 

de saco cheio daquele 

sistema chato. Enfim, não 

conseguia me enquadrar. 
Aí eu vi essa vaga no 

Templo e falei: "Cara, 

gostei desse lugar quero 
ir!" Eu nem olhei escopo 

de trabalho. Só mandei 

meu currículo e esqueci. 
E aí, nesse meio tempo, 

eu pedi demissão da Edna 

e no dia seguinte me 
chamaram para cá. 
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SENSO DE COMUNIDADE 

HERMAN WILLIAN CAROLINE GUILHERME JESSICA 

1. CATEGORIA: ADESÃO 

1.1 FRONTEIRA 

 A proposta do 
negócio sempre foi ser uma 
comunidade. Foi fazer uma 

rede de pessoas criativas 

que querem fazer as coisas 
de um jeito diferente. A 

ideia sempre foi 

experimentar. 
Experimentar novos 

trabalhos, experimentar 

novas comunicações, 
experimentar com modelos 

diferentes, entendendo que 

a gente está vivendo em 
um mundo, onde isso é 

necessário. Nesse contexto, 

é um pouco disso que a 
gente faz. Ah tem 

momento onde a 

comunidade fica mais 
forte, tem momento em 

que a comunidade fica 

mais fraca, tem momentos 
que a gente foi mais 

colaborativo, tem 

momentos que a gente foi 
menos. Tem momentos que 

a gente fez projetos 

incríveis e tem momentos 
que a gente patinou. É 

normal isso. Mas o foco 

sempre foi esse e esse é o 
propósito da coisa. A casa 

na verdade é por acaso. 

Poderia te a comunidade e 
não ter a casa. A casa ela 

existe, porque fez sentido e 

a gente foi fazendo. É um a 
mais. 

 Eu não acredito 
que coworkings que 

trabalham só por locação 
de espaço dão certo assim. 

A maioria desses 

coworkings não dão certo. 

A maioria desses 

coworkings quebram. 

Muita gente se sustenta de 
coworking efetivamente. A 

não ser que sejam gigantes 

como uma Regus, que na 
verdade é um fundo 

imobiliário, que atua como 

fundo imobiliário, e coloca 
coworking para valorizar o 

imóvel, modelo 

McDonalds. A grande 
maioria dos pequenos que 

abrem no mundo real, tem 

uma casa sobrando aqui 
deixa eu abrir um 

coworking, porque isso 

está na moda, é uma coisa 

aleatória. Realmente não 

funciona, pois não tem o 

modelo ideal para isso. 

 A gente tem 
uma curadoria, um report 

temática de economia 

criativa. A gente tem um 
reporte de pessoas que 

realmente não se dão bem 

com a comunidade. A 
gente não renova. Isso é 

uma curadoria que existe. 

Mas sim todo mundo é 

 Eu acho que 
o que delimita a entrada 
de uma empresa são 

coisas muito específicas. 

Por exemplo se houver 
uma empresa que polui 

muito a natureza. Talvez 

ela tenha algum 
problema em entrar no 

Templo. Mas assim uma 

coisas muito específica. 
No geral eu não consigo 

pensar em alguma 

economia que teria 
algum problema. 

-  Como 
fronteira, as pessoas 
têm que ter 

consciência de que 

não está em um 
escritório só delas, 

estão em um escritório 

compartilhado. Então 
você tem que ter umas 

regras de boa 

convivência. Mas eu 
acho que aqui atende 

a vários tipos de 

pessoas. Tem aquela 
pessoa que vai tirar só 

ter um desk stop para 

trabalhar ou pode ser 
uma pessoa que queira 

fazer negócios em 

redes ou que tenha 
uma visão mais 

holística ou mais 

organizacional em 
uma economia 

circular. Mas acho 

que atende a todos os 
tipos de perfis 

 Hoje eu 
trabalho na área de 
Cuidado, que é quem 

cuida da experiência de 

cada pessoa, seja qual for 
o objetivo dela aqui, se 

ela é residente, se ela é 

um visitante, se ela é uma 
pessoa que está estudando 

o Templo enfim. A gente 

se preocupa com toda a 
experiência do usuário no 

Templo, todo esse 

cuidado, desde o 
cafezinho até um bom 

dia, até enfim..Tudo! 

 Nosso 
comercial faz uma 

curadoria para residentes 
e para eventos, pois a 

gente não está aberto a 
tudo e todos. A gente faz 

essa análise para verificar 

se faz sentido para o 
Templo receber essa 

pessoa, se faz sentido até 

visando o melhor para ela 

também, porque tem 

pessoas que não vão se 

enquadrar e não vão se 
sentir bem nesse 

ambiente. Então a gente 

não diz não mas tentamos 
deixar bem claro como a 

gente funciona, o que 

acontece na casa, o tipo 
de movimentação. Porque 

tem gente que não se 

incomoda de ter evento 
na casa, tem gente que 

sim. Tem gente que não 

vai se incomodar com 
uma pessoa que 

fuma..Então a gente passa 

detalhadamente todas as 

coisas que acontecem na 

casa e coloca toda a 

disponibilidade da casa. 
A pessoa pode querer ou 

não, entendeu? Acaba que 

sempre quem se sente 
melhor aqui é o pessoal 

da economia criativa. 

 No momento 
da adesão a gente faz o 
processo de Welcome, que 

é o de recepção, de dar 

boas vinda ao novo 
residente. Ele passa pela 

área de Comunidade, 

passa pelo Anfitrião, e se 
for um residente, que 

aluga um espaço, uma 

sala, passa pela área de 
Cuidado, pois a gente faz 

todo o preparo dessa 

infraestrutura. 
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SENSO DE COMUNIDADE 

HERMAN WILLIAN CAROLINE GUILHERME JESSICA 

1. CATEGORIA: ADESÃO 

1.1 FRONTEIRA 

    A gente coloca um post-it 
fofo dando boas-vindas, a 

gente bota canequinha, a 

gente faz aquela recepção 
calorosa. E aí para todo 

mundo, a gente faz a 

divulgação na rede 
falando "Olha esse é o 

fulano de tal", a gente 
bota no nosso e-mail 

semanal que é tipo uma 

news semanal, que roda 
para toda comunidade e 

equipe das duas casas. E a 

gente manda uma fotinha 
da pessoa, dizendo o que 

a pessoa faz né, quando 

ela entrou, para se alguém 
quiser se conectar a ela. A 

gente prepara um happy 

hour dedicado aos 
residentes que entraram 

no mês tal ou para as 

empresas que estejam 
fazendo 4 ou 5 anos. E 

assim toda quinta tem 

happy hour aqui na casa! 
Nós temos também o 

processo de check-in. O 

check-in envolve 
acompanhar e assessorar 

a entrada da empresas nas 

salas e o check-out, que é 
quando a empresa sai e a 

gente acompanha, a 

retirada das coisas. 
Sempre de uma forma 

super amigável. A gente 

tem essa questão de trazer 
mesmo para perto, de 

viver a vida dos 

residentes, de querer 
participar. Acho que o 

ritual é esse. 
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SENSO DE COMUNIDADE 

HERMAN WILLIAN CAROLINE GUILHERME JESSICA 

1. CATEGORIA: ADESÃO 

1.2 SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO 

  Esse 
sentimento não é zero, 

porém não chega ao 

ponto de há uma 
identificação "eu sou 

membro do Templo". No 

nosso site, na parte de 
endereços, tem lá dados 

do Templo e o logo do 

Templo. Porém no dia a 
dia, se alguém me 

perguntar: O SofaCoding 

é de onde? Eu vou dizer 
é da Gávea, do Rio ou 

alguma coisa assim.. 

 A Have a 
Coffeee está aqui há 

quatro anos, e por ser 

uma das empresas a 
estarem aqui há mais 

tempo, a gente recebe 

muito bem todas as 
outras. Posso dizer até 

mesmo que melhor que 

o Templo. 

 Aqui eu me 

sinto em grupo em um 

coletivo. Me sinto 
entrosado. 

 Uma coisa 
que eu faço para ajudar 

a comunidade é sempre 

que eu vejo louça 
naquela pia ali, eu 

lavo. Mesmo que não 

tem sido eu que sujei, 
porque não custa nada. 

É tão rápido! Passei ali 

para lavar um copo, 
um prato e se tiver ali é 

viagem dada. 

 

 Eu sei que 

quanto menos 

diversidade, menos 

riqueza. Então estar no 

coworking me 

proporciona o contato 

com o diferente. Mas eu 

gostaria de repente de 

ter um espaço meu que 

eu possa ter autonomia 

para ter eventos [...] ter 

um espaço onde eu 

possa criar talks, que eu 

possa criar alguma 

coisa holística enfim.. 

Mas é um projeto para 

frente, mas eu gostaria. 

Eu acho que talvez eu 

experimente em algum 

momento. 

 

 

1.3 SEGURANÇA EMOCIONAL 

HERMAN WILLIAN CAROLINE GUILHERME JESSICA 

 É importante 
aprender que você não 

precisa estar o tempo todo 
estar disponível. E que não 

é rude você virar e dizer 

não. Mas sim, você é mais 
interrompido do que o 

natural. 

 Eu talvez fuja 
um pouco da curva. Eu 

sou muito fechado em 
termos pessoais assim. 

Dificilmente eu vou me 

abrir, a não ser com três 
ou quatro amigos que eu 

conheço há muitos anos, 

eu vou me abrir com 
problemas pessoais. 

Então zero. Eu acho que 

eu nunca me abri sobre 
assuntos pessoais com 

ninguém aqui dentro. 

Mas profissional um 
monte né. Profissional, 

às vezes, é um perrengue 

mesmo. Você vira e fala: 
"Cara estou com um 

cliente aqui que me deu 

um calote! Como é que 
eu lido com isso? Eu não 

sei como é que eu lido 

com isso”. Então tem um 
emocional ali, mas é 

sempre ligado alguma 

questão profissional. 

   Eu decidi vir 
trabalhar aqui porque o 

Templo ele é um lugar, 
que permite a gente se 

descobrir né. Temos a 

oportunidade de trabalhar 
com coisas novas e de uma 

forma saudável, honesta, 

leve e em equipe. A gente 
se estressa, a gente tem 

problemas mil, mas a 

forma como a gente tenta 
resolver [...] os problemas 

Em todo tempo que eu 

trabalhei, eu sempre tive a 
característica de puxar a 

responsabilidade só para 

mim e achar que um 
problema, ele é só meu. E 

aqui no Templo eu aprendi 

que não assim! Um 
problema, ele é um 

problema de todos e a 

gente tem que resolver e 
discutir tudo em equipe 

para chegar numa solução. 

Não existe , ah não, isso 
aqui é meu, isso aqui é seu. 

E aqui no Templo eu 

aprendi que não assim! 
Um problema, ele é um 

problema de todos e a 

gente tem que resolver e 
discutir tudo em equipe 

para chegar numa solução.  
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1. CATEGORIA: ADESÃO 

1.4 INVESTIMENTO PESSOAL 

HERMAN WILLIAN CAROLINE GUILHERME JESSICA 

 Existe um 
investimento pessoal de 

tempo muito relevante. 
Nesses últimos seis anos a 

gente abriu seis empresas. 

Três casas de coworking e 
assim e um galpão de 

1800m². Então isso sugou 

muito tempo, muita 

energia. Eu trabalhei 

efetivamente sete dias por 

semana durante os 
primeiros cinco desses seis 

anos e ainda trabalho 

muito. É uma puta 
dedicação assim. Isso é 

uma coisas que você vai 

tentando balancear. Ao 
mesmo tempo um 

investimento pessoal como 

membro, como residente, é 
muito da concentração. 

Para a gente que é da 

equipe é especialmente 
difícil parar e trabalhar 

sozinho em paz no 

Templo. 

 Tem a 
questão financeira de 

estar aqui, mas isso eu 

coloco, mesmo a 
empresa sendo minha, 

como uma obrigação 

financeira da empresa. 
Eu separo um pouco 

isso. Então para mim, 

pessoa física, eu entendo 

como estando aqui de 

graça. 

 Para mim, é 
um investimento para 

cá, porque eu moro 

longe. Às vezes aqui 
fica bem barulhento e 

tumultuado e é difícil 

se concentrar também.  

 Não é um 
projeto gratuito né. 

Você tem um 

investimento né, mas eu 
acho que dentro do que 

eu entendo é alguma 

troca que está dentro de 
um orçamento que eu 

teria com uma sala, se 

eu fosse considerar o 

aluguel da sala, com luz, 

IPTU, condomínio, 

essas coisas. Eu acho 
que tá dentro de uma 

compatibilidade, só que 

aqui eu acredito que eu 
tenho outras vantagens 

né que um lugar restrito 

em si mesmo, só com o 
meu time, não me 

proporciona. Aqui eu 

acho que aqui 
acrescenta outras coisas. 

 Eu acho que 
trabalhando em um 

coworking você está se 

expondo. As pessoas 

têm muita a questão do 

individualismo. É um 

sistema que está muito 
enraizado na gente 

querer fazer o nosso, de 

ter que cuidar só da 
nossa própria atmosfera 

né. Então de certa 

maneira eu sinto que 
você está se doando, 

você está se expondo 

um pouco também. 
Algumas empresas não 

acham isso estratégico. 

Eu entendo hoje que a 
gente sai da lógica da 

escassez para a lógica 
da abundância e da 

lógica da competição 

para a lógica da 
cooperação. Então eu 

acho que existe hoje um 

formato de você querer 
empreender em rede. 

Para mim isso tem mais 

pontos positivos do que 
eventuais fraquezas né. 

Eventualmente se tiver 

uma empresa aqui no 
mesmo setor, ela pode 

se sentir desconfortável. 

 Eu trabalho fora 
daqui também. Eu faço 

projetos independentes de 

design de interiores e eu 
sou produtora de uma festa 

que acontece aqui no Rio. 

E sim, eu dedico muito do 
meu tempo para o Templo, 

me dedico, mas eu me 

dedico feliz, por que eu 

vejo retorno e sei que meu 

papel aqui é importante. 

Eu me sinto importante 
nesse processo de 

transição que o Templo 

está tendo. E me faz 
entender que é isso que é o 

momento que eu estou 

vivendo. Pode ser que ele 
não dure muito tempo, mas 

hoje faz sentido e tem 

valor para mim. 

 Eu sempre me 

coloco à disposição de 
todo mundo e todo mundo. 

Como eu te disse a gente 

trabalha assim todo mundo 

integrado.  
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2. CATEGORIA: INFLUÊNCIA 

2.1 SENTIMENTO DE ESTAR NO LUGAR CERTO 

HERMAN WILLIAN CAROLINE GUILHERME JESSICA 

    De alguma 
maneira, eu acho que o 

meu lugar é um lugar 

que é feito de pessoas e 
que a minha empresa ao 

estar aqui entre as 

pequenas empresas, 
sendo composta por seis 

pessoas. que 

influenciam essa troca, 

contribui para povoar 

esse lugar, ajudando na 

ocupação. 

 

2.2 SENTIMENTO DE INFLUENCIAR 

HERMAN WILLIAN CAROLINE GUILHERME JESSICA 

 Todos os 
residentes querem alguma 

coisa e procuram a gente 
para resolver. Seja para dar 

uma opinião sobre o 

negócio, seja para resolver 
alguma coisa da casa, seja 

para perguntar sobre um 

evento, a gente fica sendo 
interrompido. 

 A 
SofaCoding influencia 

os membros do Templo 
em escala menor, porque 

tem poucas pessoas de 

desenvolvimento. 
Quando surge algum 

problema, não é nem 

job, problema ou busca 
de indicações ou coisas 

do tipo relacionada a 

isso, a gente tira 
dúvidas. Não é muito 

raro a gente ajudar a 

outras empresas assim 
como a gente já foi 

ajudado inúmeras vezes. 

Então como tem poucas 
empresas de tecnologia e 

desenvolvimento é um 

nicho que a gente agrega 
bastante. (Fazer link 

com a fala da Bruna e a 

importância da 
diversidade de 

conhecimentos nesse 

sentido) 

 Eu não acho 

que a minha presença 

ajuda a outras pessoas 

no Templo. Eu adoraria 

falar de outra forma 
mas...E assim culpa total 

minha por estar 
querendo resolver os 

meus próprios 

problemas e tem um 
monte para resolver. 

Mas não é uma questão 

de achar que isso está 
errado e nenhuma falta 

de desejo. Dizer que isso 

acontece também não.  

 

   Eu acho que 
a gente influencia o 

comportamento de uma 
maneira dos residentes 

aqui, principalmente, 

porque tá todo mundo 
usando os nossos copos. 

Então de alguma 

maneira a gente está 
tendo um impacto 

muito visível. 

 

 Tenho certeza 
que tenho contribuído para 

o Templo, inclusive com 
toda minha chatice, toque 

de organização. Tenho 

certeza, que eu com o meu 
comportamento de 

organização, de querer 

melhorar os processos, 
nossa qualidade de 

entrega, influenciei para 

melhorar esse desenho da 
experiência do Templo 

com os clientes de eventos. 

E o evento é um momento 
em que a gente tenta 

também integrar a 

comunidade. Se a gente vê 
que tem alguma conexão 

entre a empresa que está 

alugando para fazer um 
evento aqui e os residentes 

e que eles podem se 

conectar, a gente 
estabelece influência para 

esse comportamento de 

rede, de link entre as 
pessoas, entendeu?  
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2. CATEGORIA: INFLUÊNCIA 

2.2 SENTIMENTO DE SER INFLUÊNCIADO 

HERMAN WILLIAN CAROLINE GUILHERME JESSICA 

 Ah eu acho que a 
própria mudança do 

Templo como negócio 

de um espaço para 
uma experimentação 

nesse sentido se deu a 

partir do convívio aqui 
dentro. Acho que não 

dá para dizer “Eu fiz 

isso por causa disso. 

Eu fiz aquilo por causa 

daquilo”. A gente se 

influencia todos os 
dias. Então vivo aqui 

todo dia há seis anos. 

É um universo que me 
influencia. 

  Eu acho que o que 
a gente não sabia é 

que na verdade o 

espaço de 
Coworking acabou 

sendo essencial na 

questão do 
comercial da 

empresa. Porque a 

gente não tinha 

nenhuma noção 

comercial quando a 

gente entrou. 

 Essa busca por 

apoio ou opiniões 
ocorre de forma 

completamente 

orgânico. No jardim 
quando você 

encontra alguém 

que você já tem 
alguma intimidade 

um pouco maior e 

você comenta. 

 O Templo desde o 

começo bateu muito 
com a forma como 

gente é, mas não 

teve nada que tenha 
mudado o jeito da 

SofaCoding. 

 

 Eu conheci 
aqui pessoas de vários 

universos diferentes. 

Eu achei isso bem 
legal. Coisa que em 

outro lugar isso não 

teria acontecido. e por 
elas serem de locais 

diferentes, terem 

formações diferentes, 

eu me sinto bem 

aculturada. Eu me sinto 

em um intercâmbio. É 
bem legal. 

 

 Eu acho que 
sempre a gente está 

sobre influência do 

outro. Eu acho que 
quando a gente se 

permite estar em contato, 

e aqui a gente está em 
contato, literalmente, 

então eu acho que de 

alguma maneira surgem 

visões, coisas que 

provavelmente não 

aconteceriam 
naturalmente. Talvez até 

em nível inconsciente. 

 Eu não 
acredito no cara que é só 

economista, só 
advogado, você não é só 

nada. Você é uma 

conjunção de coisas né! 
Posso te dar esse 

exemplo bem mais 

recente, que foi agora! 
Teve aqui uma 

exposição da Maria 

Flescher e na qual eu 

comprei três quadros 

Uma pessoa que me 

influenciou de me 
conectar com a arte. Eu 

achei uma menina muito 

talentosa. 

 Eu acho que em 
relação a minha vida 

profissional aqui foi 

totalmente confrontada. 
Digo confrontada no 

sentido positivo tá. Como 

a gente tem essa vivência 
muito intensa como 

equipe, muito próximo o 

tempo inteiro do seu 

cliente, o tempo todo a 

gente repensa a nossa 

forma de agir, de pensar, 
de se posicionar.. 
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3. CATEGORIA: INTEGRIDADE 

3.1 SACIAÇÃO DE NECESSIDADES PRÓPRIAS 

HERMAN WILLIAN CAROLINE GUILHERME JESSICA 

 Eu queria dar um 

jeito de poder trabalhar com 
educação que é o que sempre 

mexeu comigo e ao mesmo 

tempo, pagar as contas e ter 
ideias. E uma das ideias era 

um espaço colaborativo que 

tivesse esse clima de um 
pouco do que eu vivi nos 

movimentos juvenis e 

essência. Ao mesmo tempo 
com essa coisa da 

experimentação da educação 

e ao mesmo tempo tivesse 
uma coisa de poder 

empreender e poder tocar 
negócios criativos, poder ter 

ideias e torná-las reais e ao 

mesmo tempo pudesse se 
reunir e encontrar pessoas e 

ter essa vivência 

colaborativa, que eu achei 
muito fantástico no Kibutz. 

Que ao mesmo tempo tinha 

um elemento de negócio de 
Real Estate, porque eu vinha 

desse negócio e foi o jeito 

que eu encontrei de pagar as 
contas. No fundo é isso. 

 Eu preciso de 

gente, de conversa, de trocar, 
de convívio. Eu quero saber o 

que está acontecendo em 

todas as áreas e com todo o 
mundo. E no mercado. No 

pesquisa de conta, na cultura 

maker. Todas as áreas que 
está rolando aqui. Eu curto 

muito isso. Eu curto trabalhar 

no jardim, descalço. Fumar 
minha narguilé. Eu curto 

tocar um violão depois do 

almoço. Tomar um chopp no 
final do dia com a galera. Eu 

curto o almoço da Claudinha. 

Eu curto o clima, leve, light. 

Pode estar tudo caindo no 

mundo, mas eu posso ficar 
trabalhando no jardim de boa 

com uma galera legal. Sabe? 

Pragmaticamente me supre 
muitas necessidades que hoje 

o maior negócio do Templo 

está longe de ser coworking. 
O grande negócio do Templo 

em termos de negócio é a 

implementação de projetos e 
área inovação em grandes 

empresas e os fornecedores 

em grande parte do Templo 
são dessa comunidade. Então 

efetivamente isso é essencial 

para o meu negócio.  

 

 E no 

espaço de Coworking 
foi a única forma de a 

gente sobreviver quase 

sem comercial, porque 
quando chegamos 

outras empresas já 

demandavam esse tipo 
de serviço. Então a 

gente começou a 

prestar muito serviço 
aqui dentro mesmo e 

até para conseguir 

começar a ter essa 
noção de ih existe 

comercial, existe isso 
de ter que correr atrás 

de cliente, sabe? Então 

na verdade foi um 
grande aprendizado 

chegar aqui, sem saber 

nada e ter alguém 
daqui para explicar e 

apoiar. 

 Bom tem 
uma que é óbvia que 

você compara com um 

trabalhador em casa. 

Seria uma opção 

relativamente comum 

com empresas tão 
pequenas como a 

gente encontra aqui. 

Nesse ponto sem 
dúvida. Assim eu já 

trabalhei um período 

de casa foram dois 
meses e Meu Deus do 

Céu. Questão de saúde 

mesmo. É terrível. 
Não falar quase com 

pessoas e 

principalmente não ter 
filho e tal. Então 

imagina, não tem 

como. A questão do 

Templo certamente 

supre uma necessidade 
social básica diária ali 

né. Sem dúvida. 

 

 

 E de mim 

aqui por ser um 
ambiente tranquilo de 

natureza, relaxante. 

Quando eu estou aqui é 
como eu tivesse em um 

retiro espiritual alguma 

coisa assim..É bem 
bacana. 

 Antes de eu 

chegar aqui até hoje eu 

me sinto um pouco 

apressada. E desde 
então, eu estou ficando 

um pouco mais calma. 

Eu estou aprendendo a 
ouvir mais e falar 

menos. 

 

 Então se você 

está com essa capacidade 
de se conectar com 

outras pessoas, você 

supri, você sacia uma 
necessidade de convívio. 

O que é bom. Você tem 

aqui eventos que rolam 
de empresas diferentes 

que acontecem aqui 

nesse espaço aberto. Eu 
acho que é uma 

necessidade boa que 

sacia assim de conexão. 

 

 Uma coisa que 

me satisfaz é que no 
Templo, a gente tem a 

oportunidade de todo 

mundo trabalhar junto e 
todo mundo erra e todo 

mundo assume. Essa forma 

de trabalho não acontece 
se você for trabalhar em 

uma grande empresa, se 

você for trabalhar em outro 
tipo de sistema. Além 

disso, eu me vi em 

algumas situações de 
acreditar em mim muito 

mais, porque você se 
coloca em várias situações 

e você tem a oportunidade 

de crescer e demonstrar 
que você trabalha com 

isso, mas é capaz de fazer 

aquilo. Você ganha 
autoconfiança e vontade de 

ir além. Eu acho que isso 

não tem preço assim. Isso 
é para todo mundo que 

entra aqui e a gente vai 

indo junto. Vai todo 
mundo se corrigindo e vai 

todo mundo se aliando e a 

equipe cresce junto. 
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3. CATEGORIA: INTEGRIDADE 

3.2 COMPARTILHAMENTO DE VALORES COMUNS 

HERMAN WILLIAN CAROLINE GUILHERME JESSICA 

 A gente não é 

ditadura da colaboração. A 
gente também não é um 

espaço assim casa aberta 

no sentido em que os 
residentes são responsáveis 

pela administração do 

espaço. Não é assim que 
funciona. Isso aqui é um 

negócio com fins 

lucrativos, além de ser uma 
comunidade, e a gente 

acredita que para esse 

negócio se sustentar da 
forma que a gente desenha 

ele, existe sim, algum grau 

de prestação de serviço. E 
isso é importante para as 

empresas que vêm 

trabalhar aqui, porque é 
complicado para a empresa 

que já tem um milhão de 

coisas para fazer por conta 
do negócio, administrar um 

espaço. 

 Como a gente 
não tem esse perfil, é 

natural que tenha pessoas 

que se engajam mais e 
pessoas que se engajam 

menos. Tem gente que 

quer fazer projeto com 
todo mundo e tem pessoas 

que só quer um lugar para 

trabalhar. And that is ok! 

 

Aqui, em relação a 

outros coworkings 

maiores que eu conheci, 
ainda tem uma conexão 

pouco maior entre as 

empresas, mas isso varia 
bastante. A gente tem 

isso entre pessoas que 

estão afim, mas não é 
um padrão. 

 

 Há uma 

conexão com várias 
empresas, 

principalmente, 

àquelas que têm 
valores comuns ao 

nosso. Uma delas é a 

Menos um Lixo. Tem 
até um texto sobre essa 

empresa no nosso blog. 

Acho isso bem bacana. 
Uma interação bem 

legal. 

 

 O respeito à 

regras meio pré-
estabelecidas. Não é uma 

coisa tacitamente. Não é 

nenhuma coisa assim 
super imposta nem nada. 

Acho que é uma questão 

assim de você respeitar a 
boa convivência, uma 

questão de bom senso. 

Eu acho que não tem 
nenhuma restrição. 

Assim eu acho até que a 

gente que está 
compartilhando um 

espaço, tem que ter esse 
bom senso. Cuidar das 

coisas né. Aqui, por 

exemplo, meu é 24 por 
7. Às vezes eu saio daqui 

às 11 horas da noite e 

desligou a casa inteira 
para não deixar as luzes 

acesas, entendeu. Lavar 

meus copos, meu prato, 
meus talheres. 

 Eu tenho 
umas visões de mundo 

que a gente tem de 

buscar uma disrupção 
das coisas. Eu acho que 

a maneira que a gente 

faz isso tem a ver com 
onde a gente está 

inserido. Então um 

ambiente onde a gente 
passa a conviver 

também com outras 

empresas, gera essa 
troca para a gente não 

sentir que a gente está 

fechado em si mesmo. 
Se eu tivesse alugado 

uma sala em que eu 

tivesse somente a minha 
equipe talvez a gente 

tivesse restrito aquilo lá. 

E a partir do momento 

em que eu convivo com 

a Claudinha da 
lanchonete, a gente senta 

numa mesa com uma 

pessoa nova, a gente tem 
a oportunidade de estar 

trocando. Essa conversa, 

por exemplo, só existiria 
aqui. 

 

 Aqui é um 

espaço compartilhado e 
definitivamente as pessoas 

se sentem em casa. Isso é 

bom, mas ao mesmo 
tempo você tem que 

colocar limites, para 

garantir a operação. A 
gente tem os problemas 

que temos em casa: é a 

louça que deixam, que não 
é de ninguém né. O certo 

seria pegue o seu copinho, 

use seu copinho, lave seu 
corpinho e coloque seu 

copinho no lugar. Mas na 
prática...Por isso a gente 

tem os acordos, que é 

como a gente chama as 
regras da casa: usou o 

banheiro, de descarga; 

usou seu copo,.. Coisas 
que a gente aprende em 

casa. Em relação aos 

residentes a gente também 
deixa bem claro de que nós 

(a equipe Templo) não 

somos funcionários de 
suas respectivas empresa. 

Não estamos aqui para 

receber seus os correios e 
enfim ser sua secretária.. 
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4. CATEGORIA: CONEXÃO EMOCIONAL 

4.1 INTERAÇÕES POSITIVAS 

HERMAN WILLIAN CAROLINE GUILHERME JESSICA 

 Tem pessoas 

que são grandes amigas. 
Tem pessoas que eu mal 

falo. Nem conheço. As 

vezes é um cara que 
trabalha em uma empresa 

que chegou mês passado 

que está em uma sala 
fechada e que eu tipo faço 

“Oi” quando ele passa. Sei 

que ele trabalha naquela 
empresa, mas sei pouco 

sobre a pessoa. Então 

como em qualquer lugar 
tem graus de 

relacionamentos diferentes. 

 Cleber que 
entrou aqui como residente 

e hoje é meu amigo 

pessoal. A gente faz 
projeto juntos. A Letícia 

que entrou como 
funcionária e virou minha 

sócia. 

 Eu acho que 

o que mais difere é a 
questão de você 

conviver com pessoas de 

outras empresas, porque 
quando você tem o seu 

escritório, as pessoas 

que já trabalham com 
você, já tem um círculo 

ali totalmente fechado, 

no qual você convive. 
Mas agora não vai ter 

um cara mais sênior do 

que você, você sendo o 
sócio. Aqui isso pode 

acontecer! Tem um cara 

de uma outra empresa 
que está há muito mais 

tempo e vai trocar uma 

ideia contigo e vai te 
passar informações, que 

você não teria estando 

mais isolado. 

 Eu não 

converso diariamente 
com outros membros. 

Acho que isso ocorrer 

mais entre o pessoal que 
almoça junto. Mas eu 

não costumo almoçar 

aqui então eu não tenho 
muito isso. Agora esses 

momentos de trocas 

pontuais acontecem no 
jardim, quando estou 

fumando um cigarro, em 

happy hours. 

 As pessoas 

com quem eu convivo 
no Templo são para mim 

algo entre colega de 

trabalho e amizade. 
Entre ali. Dizer assim 

amigo, eu falaria isso 

pelo menos em tom 
baixo a não ser meu 

sócio que já era amigo 

antes né. 

 Assim 

certamente eu não sou 

um ombro amigo para os 
membros do Templo. 

Mas agora sempre 

quando tem alguma 
coisinha profissional é 

uma abertura muito 
maior para mim. “Estou 

com problema x porque 

um cliente Y”. mesmo 
que seja algo, “Eu estou 

puto e preciso lidar com 

esta pessoa”. Eu acho 
que nisso aí eu tô beleza 

também, eu consigo 

ajudar numa boa. 

 Uma 

vivência positiva que 
eu tive, foi quando eu 

ainda trabalhava na 

outra sala, eu tava 
saindo e a chave 

emperrou na porta. E o 

cara da limpeza e de 
manutenção já tinha 

ido embora. Aí eu pedi 

ajuda uma outra pessoa 
que tem não tem nada 

a ver com a área e ela 

me ajudou assim 
mesmo não sei porque. 

Isso me fez muito 

feliz! 

 

 Sinceramente 

aqui não é uma ecovila. 
É diferente. Em uma 

tribo, são pessoas 

convivendo ali 
conectados por uma 

outra ótica. Aqui são 

colegas de trabalho de 
uma forma mais pessoal, 

porque você tem esse 

lado. Eu não sou tão 
próximo das outras 

pessoas como eu sou das 

pessoas que trabalham 
dentro da minha própria 

organização. Ao mesmo 

tempo existe um lado de 
abertura para isso: Você 

tem os happy hours, 

você tem um violão, 
acho que depende muito 

da afinidade entre as 

pessoas para que possa 
ocorrer ou não. essa 

chance. Não existe isso 

se você estiver 
completamente separado. 

Acho que aqui ela existe 

sim. Se tiverem pessoas 
com bastante afinidades 

aqui, elas vão se 

conectar. 

 Eu acho que 

teve interação muito 
positiva, que foi em um 

evento que eu participei 

da empresa Veg Doces. 
Eu fui convidado a 

participar desse talk e 

uma das pessoas que 
estava participando desse 

evento veio a ser 

contratada para trabalhar 
comigo. Então acho que 

isso foi uma interação 

que gerou esse resultado 
e ela é engenheiro de 

produção também. 

 

 Você acorda 

todos os dias, vai para o 
mesmo lugar e você: "E aí, 

gente? Bom dia!" Está 

tocando uma música no 
salão e todo mundo 

começa a cantar junto e 

dançar. É assim. Você 
literalmente está em casa. 

A rotina é muito bacana, 

porque vive todo mundo 
junto mesmo sabe! É 

literalmente uma casa, 

onde todo mundo está 
trabalhando no seu mundo, 

mas algo nos liga! A casa 

enfim nos liga. 
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4. CATEGORIA: CONEXÃO EMOCIONAL 

4.2 VIVÊNCIAS CONJUNTAS 

HERMAN WILLIAN CAROLINE GUILHERME JESSICA 

 A gente tem um 

calendário propositalmente 
muito cheio. Mesmo 

sabendo que isso significa 

que vai ter eventos lotados, 
eventos vazios, atividades 

que talvez vão bombar, 

outras que não vão, pois a 
ideia é ter atividades para 

todo o tipo de gente assim. 

E isso para a galera se 
encontrar em um contexto 

que não é: Estou 

trabalhando agora. E trocar 
ideia e se conhecer e ficar 

amigo, etc. Então desde 
yoga, terça e quinta de 

manhã, meditação na 

quarta, café da manhã na 
sexta, happy hour toda 

quinta a noite com rodinha 

de som e cerveja, palestras, 
workshops, sessão de 

cooperação, sprints, festas 

e almoços no jardim todos 
os dias. O almoço no 

jardim, o almoço da 

Claudinha, é muito 
importante. É uma coisa 

muito marcante na casa. 

Elas empreendem esse 
negócio e isso tem um 

papel fundamental. O ritual 

pelo qual todos passam ao 
entrar na casa. A gente 

apresenta, engaja o novo 

membro para ele se sentir 
bem. Toda empresa que 

sai, a gente faz um happy 

hour de despedida. As que 
entram, virão anfitriões de 

um happy hour, no qual 

elas contam um pouquinho 
da história delas. 

 Quando a 
pessoa chega, o anfitrião 

(funcionário do coworking) 

faz um tour pela casa com 

ela. O gestor de 

comunidade (funcionário 
do coworking) vai 

apresentar ela para todos os 

outros visitantes, vai ouvi-
lá, vai trocar ideia, vai 

perguntar o que ela faz, vai 

ver que conexões são 
importantes para ela na 

comunidade, não só na 

casa, mas no Templo como 
um todo, a rede que hoje 

junta: Templo, Malha, 

Journey, Rio Criativo, 
História da Liberdade, 

todos esses nichos que a 

gente tem, e com todo 

mundo que a gente já 

trabalhou nesses projetos.  

 Os eventos 

dos quais eu participo 
são happy hours, que 

tem como uma certa 

frequência. De vez em 
quando de um 

lançamento de um livro 

e os Veneza-Gem das 
exposições. 

 

 Os 

principais momentos 
de trocas para mim são 

o momento do café da 

manhã,o momento do 
happy hour, momento 

do almoço. Nesses, eu 

converso com pessoas 
de outras empresas e 

eu conheço pessoas 

que antes eu só falava 
oi tchau. 

 

  Cara é muito 

engraçado, porque assim 
tanto os residentes, quanto 

a equipe né, a gente é uma 

equipe relativamente 
pequena para demanda que 

a gente tem. A gente e se 

comporta como família 
assim mesmo, de zoação, 

de se abrir assim. Pelo 

menos o meu 
comportamento com todos 

é assim. 

 O Templo, ele 
só facilita, promove, 
fomenta a relação entre as 

pessoas que simplesmente 

por estarem aqui e serem 
capazes de se conectar, 

ficam bem juntas. No 

entanto, nem todos os 
residentes estão dispostos 

a atuar na operação e 

logística. Porque querendo 
ou não essa operação em 

logística operada pelo 

Templo requer 
responsabilidade de 

pessoas. A equipe do 

Templo cuida de tudo e 
isso é o que gera o 

conforto. 
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4.2 VIVÊNCIAS CONJUNTAS 
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 Temos milhares 

de pessoas e a gente vê 
nessa rede, quem que 

interessa para o negócio 

dessa pessoa e que conexão 
pode ser feita. Isso é uma 

rotina da equipe. Todos da 

equipe tem essa função de 
estar diariamente 

conectando residentes. 

 O almoço é um 

momento aonde todos os 
dias a comunidade, grande 

parte da comunidade, vem 

se encontrar no jardim e 
vai estar comendo e vai 

estar conversando. Você 

vai sentar na frente de 
qualquer um, que você viu 

ou não viu na vida, e você 

vai saber mais sobre o que 
a pessoa faz, sobre o que 

ela está interessada, sobre 

os assuntos que estão 
rolando no mundo. Isso 

deixa essa rede mais 

conectada, mais viva. Tipo 
na realidade é muito messy 

assim. As pessoas falam de 

rede de comunidade como 
se fosse uma coisa 

estratégica, milimétrica, 

que não é assim. É uma 
coisa quente, é uma coisa 

do dia-a-dia, uma coisa de 

tomar cerveja junto, é uma 
coisa de trocar ideia, é uma 

coisa de ter uma ideia e 

saber que tem aquela 
pessoa que faz isso bem e 

que tem aquela pessoa que 

pode fazer isso por você. É 
uma coisa meio Melting 

Pot. 

 E a gente 
desenvolveu a nossa 
metodologia de encontro 

educativo, que é o pulso 

criativo, com um passo a 
passo para criar encontros, 

nos quais cria-se um fluxo 

para aquele momento e 
cria-se ferramenta que a 

gente vai usar para aquele 

momento. 

       

 

  



 

165 

 

 

APÊNDICE I – AUTORIZAÇÕES DAS ENTREVISTAS DOS MEMBROS DO 

TEMPLO 
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