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Doações e trabalho
voluntário no Brasil
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Em pesquisas recentes sobre campanhas
ou organizações privadas voltadas à ação
social, vem aparecendo como componente
rotineiro o envolvimento de indivíduos
através da doação de dinheiro e bens,
assim como de "ajudas" sem remuneração
material. Ressalta a amplitude e variedade
dessas ações, baseadas em diversificados
valores, obrigações e formas de
solidariedade e participação. Percebe-se
também que não é tão simples como
comumente se supõe traçar fronteiras
rígidas entre assistência e política,
assistência e religião, relações de
reciprocidade e lógica da cidadania,
quando se está lidando com as práticas
voluntárias dos indivíduos no campo da
ação social, suas conseqüências (sobretudo
as não intencionais} e as representações
que delas se fazem os seus agentes.
Vê-se finalmente que esse é um campo
em transformação, criando-se na sociedade
brasileira novos espaços de publicização
e politização dessas práticas, como por
exemplo os conselhos e orçamentos
participativos, onde se misturam tendências
de renovação de ideários e práticas
políticas com a permanência dos clássicos
fantasmas do clientelismo e fisiologismo.
Coerentemente, na redescoberta recente
de coisas tão antigas como a doação e o
voluntariado, e em ações no sentido de
promovê-los, reenquadrá-los e incentivá-los
na sociedade brasileira, estamos às voltas
com possibilidades diferenciadas ou mesmo
contraditórias: "refilantropização" da
questão social, ou estímulo a caminhos que
conduzem à participação cívica?
Contribuição para criar formas positivas e
integradoras de sociabilidade diante da
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- A questão é de saber
se uma palavra pode significar tantas coisas
- Não, a questão é de saber
quem manda
"Co nversa de Alice com Humpry Oumpry"
Francisco Alvim

I. Introdução

Palavras
Che Guevara já definia que el trabajo voluntario es una escuela
creadora de conciencias, em frase imortalizada num monumento de
Havana. Por aqui e mais recentemente, segundo o Programa Voluntários do Conselho da Comunidade Solidária lançado em 97, "o voluntário é o cidadão que, motivado pelos valores de participação e solidariedade, doa seu tempo, trabalho e talento, de maneira espontânea e não
remunerada, para causas de interesse social e comunitário" . Por outro
lado, em junho de 2000, na capa do The New York Times Magazine
um enorme Tio Sam de cara ameaçadora convocava os leitores: I
WANT YOU To Do Everything The Government Used To Do. O subtítulo - Why Volunteerisrn Doesn't Work 1 - completava a chamada
para artigo sobre a ineficácia do voluntariado, diante de tal missão.
O denominado trabalho voluntário, ao qual vem associada a
também não compulsória doação de bens ou dinheiro por indivíduos
para alguma causa social, é expressão que geralmente recobre relações
variadas e estruturantes da sociedade, nos mais diferentes contextos,
com os mais diversos significados, conseqüências, possibilidades de
enquadramento: dar, receber, retribuir, participar, pertencer. ..
Na terra onde o giving of time and money para associações de
todo o tipo e feitio faz parte do quotidiano da maioria da população
(69% doam dinheiro e 50% fazem trabalho voluntário , nos Estados
Unidos) - doações por sua vez referenciadas a um imaginário cívico
e marcadas pelos ideários da precedência da sociedade com relação ao
Estado - o debate sobre essas práticas entra na moda com os tons
dos anos 90. Como se vê, também lá faz parte da discussão a muito
questionável funcion alidade de atividades antigas da "sociedade civil"
diante, agora, do enfraquecimento e diminuição das políticas sociais.
Voluntariado e doações também vêm aí ocupando um lugar em dis-
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cussões que acumulam vasta literatura e debate públi co, co mo a da
suposta crise do engajamento cívico, do capital social, d a tradição
liberal associativista norte-americana, nas décadas fin ais do século. E
debates análogos se desenvolvem em contextos diversos, onde os referenciais teóricos e políticos são heterogêneos e a questão democrática
é um dos fo cos privilegiados - acrescentando-se a já prolongada
revisita ao co nceito de sociedade civi l.
No Brasil é de repente, nos finai s dos anos 90, que começa a
aparecer uma inédita discussão sobre o "trabalho voluntário" e a "doação individual". Um debate quase nada acadêm ico e desenvolvido
sobretudo em campo fronteiriço ao das próprias instituições privadas
de ação social, de algumas agências governa mentais e dos grupos do
setor privado que vêm criando o novo campo do "investimento social
empresarial". 2 Se práticas que podem ser reconhecidas e e nquadradas
como doações e vo luntariado sempre existiram na sociedade brasileira, elas raramente se constituíram como uma questão, da forma como
está sendo agora construída e levada a público - como atestam por
exemplo as freqüentes matérias na mídia sobre iniciativas individuais
exemplares, campanhas de doação, págin as de internet de oferta e
procura de voluntários, cursos de capacitação ou promoção do "voluntariado empresarial" entre funcionários, lançamento de cartões de
crédito de entidades não-governamentais, e por aí vai.
Nesse campo de novos reconhecimentos, têm peso iniciativas
recentes em instâncias oficiais, fonte por excelência de legitimidade,
as quais colocam no espaço público a "doação de tempo e dinheiro"
como questão. Mais precisamente no caso do voluntariado, pela primeira vez objeto de regulação legal. A Lei do Voluntariado, sancionada em 18 de fevereiro de 1998 , traz uma definição oficial do que
"considera-se serviço voluntário": "a atividade não remunerada, prestada
por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou instituição
privada de fins não Lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive,
mutualidade" (Lei no 9.608, Diário Oficial d a União, 18/02/98).
Ao mesmo tempo a Comunid ade So lidári a, através da Primeira
Dama do país, Ruth Cardoso, lança o Programa Voluntários (novem-
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bro de 1997), acompanhado de Seminários Regionais d e Promoção
do Voluntariado e da criação de C entros de Referência do Voluntariado
espalhados por diversas regiões do país, com objetivos definidos como
de capacitação, construção de bases de dados , mediação entre instituições e candidatos ao voluntariado etc. 3
Observe-se que, como será retomado , a atuação de órgãos governamentais e de primeiras-damas na promoção de "voluntariado",
no país, não é de forma alguma nova, embora seja pouco ou nada
estudada e nunca lembrada, quando dessas recentes iniciativas do atual
governo, onde se procura afirmar não uma continuidade, mas uma
diferenciação com relação a práticas de tempos e governos anteriores.
A Comunidade Solidária, através do Programa Voluntários, visa
à "implantação de uma cultura moderna do voluntariado, preocupada
principalmente com a eficiência dos serviços e a qualificação dos voluntários e instituições". Não se excluem práticas e disposições preexistentes: "Reconhecendo o vigor e a amplitude do esforço generoso de cidadãos
e instituições", o Programa "tem como missão contribuir para a promoção, valorização e qualificação do trabalho voluntário no Brasil', sendo
que "(..)A nova visão do trabalho voluntário não tem nada a ver com
caridade e esmola nem com ocupação de quem sofre de tédio". Tem a ver
com "cidadania participativa", ao mesmo tempo que com "eficiência e
resuftados". (Documento da Comunidade Solidária, s/d.) Daí a oportunidade da nova lei mencionada acima, como diz Miguel Oarcy de
Oliveira, Conselheiro do Comunidade Solidária: ela chega quando,
na sua visão, o "próprio conceito de voluntariado está passando por um
profondo processo de transformação no país." (Agir n 2 4, abril de 1998.)
Tais concepções, por sua vez, vêm-se produzindo e disseminando através dos canais internacionalizados compostos por fundações
- sobretudo norte-america nas - ONGs e organismos das Nações
Unidas . Multiplicam-se encontros, articulações, financiamentos para
projetas de capacitação e promoção do trabalho voluntário. 4 E muito
mais às vésperas de 2001, que foi escolhido pela ONU como o Ano
do Voluntariado.
Essas questões caem , no Bras il, em terreno d e fertilidade incerta. Não é à toa que estudos e documentos sempre têm a necessidade
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de definir, afinal de contas, de que estamos falando. As idéias devoluntariado e doações nos remetem para o vasto campo de práticas
abaixo da linha d'água, das formas de sociabilidade marcadas pela
pessoalização, dos laços de solidariedade e variadas redes comunicativas e de reciprocidade às quais correspondem obrigações diversascomo se sabe terrenos, por aqui, significativos na composição do tecido social e particularmente frágeis quanto a componentes cívicos.
Atravessamos fronteiras pouco nítidas entre o religioso e o secular,
entre o público e o privado , onde tudo indica que as idéias associadas
a esses termos tendem a se distanciar dos processos de individualização, enquanto atividades de "talentos" autônomos, qualificadas e instrumentais para atingir objetivos cívicos baseadas em padrões de qualidade dos resultados- modelo cuja concretização mais aproximada
se dá na sociedade norte-americana. 5
Mas chegando mais perto das propostas modernizadoras acima,
doações e voluntariado remetem também ao amplo universo de organizações privadas voltadas para a ação social, parte dele recente e permeado pelos valores e práticas relacionados à igualdade e cidadania
-conjunto menor, mas que vem representando papéis significativos
no cenário político e social do país. É quando inclusive o jogo de
enquadramentos chega até as práticas socialmente definidas como
"militância"- que como se sabe evoca comumente ação politizada e
contestatória, no espaço público. Buscam-se em geral "pontos em comum" entre essa militância e o voluntariado (ABRINQ, 1996). Ou
mesmo se rebatiza a participação em movimentos sociais dos anos 70
e 80 como "trabalho voluntário" e "voluntariado alternativo": nesse caso,
a justificativa é dar à palavra um sentido menos "asséptico", assim como
contrapor-se às suas conotações de substituto da ação estatal, que não
questiona as estruturas sociais (cf. Thompson e Toro , 2000).
Nessa luta simbólica pela definição atual do termo voluntário
parece então haver a proposta de criação de uma espécie de "voluntariamente correto", ao mesmo tempo em que se busca consagrar a expressão "voluntário" como substituto abrangente para várias práticas
e, inclusive, para o que se considera usualmente co mo "ativista" e
"militante" . " Em síntese, acreditamos que o voluntário esclarecido traba-
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Lhe como um miLitante (...). Por que então não ver o voLuntário de hoje
também como um miLitante?" (ABRlNQ, op. cit.) 6 A militância, nesse

caso , vira voluntariado - e vice-versa.
Quanto às "doações individuais", há muito menos estudos ou
debates na sociedade brasileira: a discussão envolvendo doações privadas de dinheiro ou bens para causas sociais vem-se desenvolvendo
sobretudo com relação à participação do setor empresarial. No entanto, como será visto adiante, os que fazem trabalhos voluntários caracterizam-se pela tendência a também realizarem doações - ou "donativos", termo mais usual e que evoca o mundo da caridade e do dom.
Assiste-se hoje, portanto, nessas instâncias e espaços mencionados acima, a um revivaL de termos antigos e a um processo de sua
redefinição , o u re-semantização. Claro está que esse fenômeno é internacionalizado, relacionando-se a um pano de fundo mundial de
transformações sociais e políticas que perpassam diferentes sociedades e que têm em canais institucionais como os já mencionados instrumentos de disseminação e afirmação.
Se no Brasil estão postas na mesa diferentes visões, ou " novas
visões" como se lê no documento acima, em torno dos mesmos e usuais
termos, essas metamorfoses ficam mais claras quando estão em jogo
expressões diferentes. Um bom caso ilustrativo , que vale a pena mencionar aqui inclusive como mote para se pensar a questão das comparações internacionais, é o da França, onde o termo tradicionalmente
empregado para essas práticas é o de bénévoLe. 7 Estudos vêm mostrando que somente há poucos anos vê-se disseminar e aumentar o uso do
temo voLontaire, ou vofontariat, normalmente acompanhado de referência à terminologia anglo-saxã. É o que nos diz Maud Simonet em
artigo destinado a mostrar as implicações sociológicas das traduções,
as quais nos conduzem para além do domínio puramente lingüístico
e levam a interrogações sobre o que está em jogo na utilização dos
mesmos termos em países diferentes - no caso, França e Estados
Unidos (Simonet, 1998) . O termo francês bénévoLe e o voLunteer de
utilização norte-americana evocam os mesmos sentidos: basicamente,
recobrem as duas dimensões de vontade livre de se engajar e a do bem
visado por esse engajamento. Por que então haveria uma nova e cres-
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cente tendência a se utilizar o termo voLontaire, ao invés do con heci do, consagrado e tradicional bénévoLe? Para o autor, essa substituição
de palavras remete não a uma correção se mâ ntica, mas sim a um esforço de transformação da imagem, das representações e conseqüentemente das práticas do bénévoLe. No aparecimento e disseminação,
no vocabulário ordinário francês, da palavra voLontaire, o que se revela é o desejo de dotar a prática francesa das mesmas qualidades da
norte-americana: um maior reconhecimento, legitimidade e valorização social. Há nesse caso uma intenção de escapar a representações
sociais comumente ligadas à noção de bénévoLat. " O 'voLontaire'francês
seria a imagem do 'voLunteer' americano, não um amador, não uma dama
de obras sociais, mas sim aLguém que escoLhe se engajar e assume esse
compromisso", liberado dos pesos do passado de incompetência e dominação. Nesse exercício de tradução sociológica, ou intercultural,
tenta-se compreender em que sentido o bénévoLe é concomitantemente o mesmo e o outro do voLunteer (Simonet, op. cit.) . Qualquer semelhança com o que estamos apontando quanto ao Brasil não é mera
coincidência.
Mais uma vez (como aconteceu recentemente com phiLanthropy,
NGO, nonprofit sector, independent sector, third sector), estamos às voltas com um exercício de tradução que compreende a existência de
diferentes espaços de representação e de uso social dos termos, em um
contexto tanto de transformação de fenômenos sociais quanto de novos
sentidos atribuídos a fenômenos preexistentes. Apenas no Brasil, no
caso sobretudo do "vo luntariado", essa tradução intercultural tornase menos visível enquanto tal, sobretudo porque implica as mesmas
palavras, "voluntário" e voLunteer. Só que "voluntário" ao mesmo tempo
é e não é a tradução do voLunteer norte-americano, a mesma palavra é
o mesmo e o outro. Nesse caso, está-se mais sujeito a qüiproquós (e
caso bem semelhante se dá co m o termo phiLanthropy).
Nesse jogo entre palavras e representações, fica em aberto uma
questão : o que, de fato , é identificado pelos brasileiros co mo "doação" e "voluntariado"? Que tipos de práticas são reconhecidas socialmente por esses nomes , no Brasi l? N ão há dados que permitam conhecer os significados - e o alcance do reconhecimento social -
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que ass um em esses te rmos. M as quanto a isso, como não poderi a
d eixar de se r, seri a inev itável passar pela histó ria de iniciativas governam entai s. O último pro grama d e es tímulo ao vo lun tariado, a nterior
ao implantado no at ual gove rno, durou de 79 até os inícios dos a nos
90: o PRONAV - Progra ma Nacion al do Vo lun tariado da LBA (Legião Brasileira d e Assistência). Esse atuava através de Núcleos d o
Vo lunta ri ado, e um relatório de 1987 nos info rma que estavam então
funcionando no país I 040 Núcleos de Vo luntariado e 5.454 grupos
de voluntários. Através do PRONAV buscava-se, "pela mobiLização e
motivação consciente, o engajamento e o trabalho voluntário de cada brasileiro na promoção social das populações carentes, procurando alcançar
não só o equacionamento, mas a redução dos problemas sociais" (PRO NAV,
1985)- a "sociedade civil" e a "cidadania" não constavam, por esses

tempos, da retórica oficial. Fazia também pa rte do programa a criação de campa nhas de doação variadas, incluindo o eterno modelo
"adoção" (onde o N o rd este era questão importante, chega ndo a provocar proj etos originais como o ''Adore um a V iúva da Seca"). A presidência de ho nra cabia à Pr im eira Dama do país e sua estrutura era
ce ntralizada (vale dizer, diferentem ente da dos Centros de Referência
atuais, que são organizações autô no mas form adas por entidades da
soc iedade civil), co m as primeiras damas dos estados ass umindo as
funções de coo rdenadoras estaduais e as mulheres d os prefeitos a de
coo rd e n ação municipal, no cl áss ico m o d elo d e faci litação do
clientelismo e da assistência por mulh eres da elite. M as como funcio navam esses núcleos e grupos? O que aco nteceu co m esses ditos milhares de voluntários, um a vez ex tinto o programa? Sem poder responder a essas perguntas, cabe no entanto observar que uma inici ativa govern amental tão longa e gene ralizad a não pode ter passado em
b ranco, em termos de ma rcar representações sobre o "voluntariado" e
as "doações", no país.
Portanto, em primeiro lugar, a sugestão é d e que me-recem se r
co nside radas as várias faces dessa lo nga e po uco estudada histó ria da
"doação de tempo e dinh eiro" no Bras il , nas leituras que se venham a
fazer sob re os significados dessas práticas e suas transformações recentes. A doação pessoal izad a basead a em valores c ri stãos, as rel ações d e
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reciprocidade, as redes religiosas, combinam -se a uma presença de
programas góvernamentais assistencialistas e centralizados, ass im como
- e chegamos aos tempos atuais - à crescente estruturação de uma
sociedade civil autônoma, co ncomitante a avanços na democratização institucional.
Em segundo lugar e como se vê, um passeio por determinados
canais onde a "doação de tempo e dinheiro" tem sido colocada na
agenda leva a questões clássicas como a das vicissitudes brasileiras nos
encontros e desencontros, superposições ou combinações entre as lógicas da cultura cívica e a de relações tradicionais, da igualdade e da
hierarquia, ou como sequeira-questões colocadas, nesse caso, tanto no quadro de transformações atuais na sociedade como também
no quadro de um projeto que, como tantos outros, pretende uma
conversão de consciências e práticas. Histórias a serem seguidas e
conferidas.
Finalmente, para não esquecer outra fonte de reconhecimento,
no Brasil: um sentido estabelecido dessas palavras parece estar mais
perto da guerra do que da paz, das conotações jurídicas do que das
relacionais, dos órgãos de segurança pública do que da sociedade civil. Segundo o Aurélio, "doação", além de ser o ato de doar ou aqui lo
que se doou, é "documento que legaliza a doação. Doação inoficiosa.
jur. Aquela que excede a legítima mais a metade disponível", e ponto. Já
" voluntário", além de ser o que age espontaneamente e o derivado da
vontade própria, em que não há coação, é também "Aquele que se
alista nas forças armadas (..) Voluntário da Pátria. Bras. Cada um dos
integrantes dos Voluntários da Pátria, batalhões organizados, em 1865,
para suprir a necessidade de homens nas tropas brasileiras então empenhadas na Guerra do Paraguai". Mas há mais uma acepção da palavra
voluntário: "Bras, RS. Diz-se do cavalo que marcha espontaneamente,
com facilidade, sem ser preciso fostigá-lo". (Aurélio Buarque de Hollanda,
Dicionário da Língua Portuguesa.)
Os significados dessas práticas de doações variadas de tempo e
dinheiro - segundo os números encontrados pela nossa pesquisa,
bastante generalizadas no país- estão na berlinda.
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Contextos
Voltando para observações feitas no início, não d á para tocar
nesses remas hoj e em di a sem apo ntar, por breve que seja, para os seus
possíveis e efetivos usos estratégicos e políticos. Ou seja, co mo se vem
indagando: por que o inte resse c rescente e generalizado por essas práticas antigas e há muito co nsideradas em diversos contextos, particularm ente onde se instalou o modelo do Estado de Bem-Es tar Social,
como formas arcaicas de lidar com a questão social, pertencentes ao
domínio da ação caritativa e ass istencial? 8 Por que numa sociedade
como a brasileira vê-se a colocação crescente, na agenda de debates
públicos, de práticas que estavam quietas no seu lugar- geralmente
o domínio do privado - ou então vistas geralmente pelo senso comum cultivado como inócu as e mesmo perniciosas, enquanto "assistencialistas", reprodutoras de clientelismo e dominação?
Claro, resposta óbvia e disseminada é a já mencionada funcionalidade que essas práticas podem adquirir diante dos projetos
neoliberais de desmonte d e políticas sociais.
Pelo que se tem dito, feiro e escrito, esse tipo de suspeita e as
polarizações que daí resultam vêm-se também complexificando, e as
críticas adquirem nuances informadas por recentes fenômenos e concepções sobre as formas de administrar as questões sociais. 9 O pano
de fundo desses ressurgimentos ou redescobertas é global e bem conhecido . É contraditório, heterogéneo e ambíguo como os sentidos
sociais e políticos que as "doações" e o "trabalho voluntário" podem
assumir. Compreende fenômenos também diversificados tais como a
redefinição do papel do Estado e a predominância da lógica de mercado com suas conseqüências sociais desastrosas para a maioria das
populações; o fim do socialismo real e a reorganização das sociedades
do Leste Europeu; a crise das ideologias dos anos 60-80; a diminuição de prestígio e a desconfiança com relação às instituições políticorepresentativas tradicionais, como partidos e sindicatos; a intensificação
de afirmações- e discriminações e conflitos- étnicas e religiosas;
as transformações no mundo do trabalho e a crise da solidariedade; o
recrudescimento da chamada exclusão social, configurando-se o que,
para alguns, é uma nova questão social; etc.
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Nesse co ntex to é que se reto mam velhos co nce itos o u catego ri as
- como solidariedade, ass istência, caridade, reciprocidade, d ád iva,
filantropia - discutindo-se o poss ível reposicionamento de práticas
e valores a eles associados, na cena co ntemporânea. O mesmo se dá,
como coro lários, com o voluntariado e as doações. 10
Não se pode deixar d e me ncionar finalm e nte, nesse campo
temático , a revisita desd e os anos 80 ao conceito de sociedad e civil,
movimento não apenas conceituai, mas também norm ativo , quando
a expressão é utilizada com fun ções políticas variadas. Co mo se sabe,
o conceito ganhou visibilidade e relevância político-estratégica a partir dos movimentos de tra nsição democrática tanto na Europa do Leste,
como também na América Latina. Já nos países social-democratas
europeus, a discussão relaciona-se em grande parte à crise e também
às críticas ao Estado Providên cia, ass im co mo à crítica ao neoconservadorismo , no quadro da questão democrática.
A questão da "doação d e dinheiro e tempo" também tem sido
informada, direta ou indiretamente, pelos debates que circulam em
torno de "sociedade civil" e seus usos e abusos. Se esse conceito foi
por aqui usado nos movimentos co ntra a ditadura militar por seu
potencial disruptivo e transformador (veja-se Costa, 1996) - onde
as inspirações gramscianas eram fortes - agora, em outros tempos,
seu sentido vem carregado de ambigüidades e provoca desco nfianças
por sua possível funcionalidad e em projetos de retração do Estado e
legitimação de políticas meramente compensatórias.
Como observa Andrew Arato, um de seus teóricos recentes, é
expressão polissêmica, com acepções que dependem "da adesão ideológica dos variados participantes do debate. Para alguns, incluindo a minha
pessoa, o objetivo é encontrar novos ' loci 'potenciais de democratização
das democracias reais, novas maneiras de revitalizar os espaços públicos
dessas sociedades. Outros, no entanto, estão interessados em agendas tão
diversas como a reconstrução das supostas bases comunitárias da sociedade e a liberação radical, para a racionalidade do mercado, da regulação
política e do controle social. O conceito de sociedade civil tem sido usado
para justificar todas essas estratégias políticas potencialmente incompatíveis" (Arato, 2000). E mais possibilidades haverá. 11
Note-se que o debate sobre o encolhimento das políticas sociais
e as concomitantes concepções e medidas no sentido de fazer do "se-
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ror voluntário" um espaço de sua substituição é generalizado - discussão viva e atual também no campo político e acadêmico norteame ricano, onde a doação de tempo e dinheiro se coloca mais nitidamente como questão. 12 A preocupação quase consensual entre estudiosos e ativ istas com o engajamento cívico e seus papéis e rumos
amais envolve diferentes posições: desde os "conservadores cívicos"
que pensam em famílias, com unidades, igrejas, associações empresariais e grupos voluntários locais como mais eficazes que o governo
nacional, diante das questões sociais, desresponsabilizando o Estado;
até os mais à esquerda, que apostam nas organizações voluntárias em
termos de geração de movimentos populares e empowerment de grupos nas bases da sociedade, vendo nesse sentido a sociedade civil enquanto espaço de mobilização política democrática. Isso passando,
claro, pelos liberais que, como analisam Theda Skocpol e Morris
Fiorina, diante dos entraves para aumentar gastos públicos e em tempos de desconfiança crescente no Estado, pensam nos grupos de ação
cívica em relação com o governo, o u seja, como espaços de participação na política e de promoção de políticas sociais em parceria entre
governo e sociedade civi l (Skocpol and Fiorina, 1999). 13
Numa sociedade como a brasileira, de desigualdade, pobreza e
de mínimo sistema de proteção social, é de se prever que essa polissemia da expressão sociedade civil , essa possibilidade - e efetividade
- de seus variados usos sociais e políticos provoque polarizações. Os
debates sobre doações e voluntariado e suas transformações também
se dão ao sabor desses novos ventos.
A pesquisa aqui apresentada não se destina a responder ou debater essas questões, que ficam como pontuação de uma cena externa
aos seus procedimentos e resultados . Como será visto, está aq ui em
jogo apenas uma descrição de quantidades, perfis, atitudes e opin iões
de doadores e voluntários no país.

A pesquisa
Eppure si muove. Em que pesem passadas e presentes interpretações, enquadramentos e apropriações, o brasileiro nesse terreno, no
entanto, se move - é o que mostraram os resultados da pesquisa
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quantitativa que realizamos. Nada menos que 50% das pessoas fazem
doações em dinheiro ou bens para instituições, no Brasi l. São
44.200.000 indivíduos, ou o equivalente à população da África do
Sul. Se somarmos a esses os que fazem doações apenas para pessoas,
diretamente (sem passar por institui ções), chegamos a quase 80%,
perto de 70.000.000- 4 entre 5 indivíduos adultos doa algo para
alguma entidade ou alguém, em algum momento. E são 22,6% os
que doam voluntariamente alguma parte que seja do seu tempo para
ações de "ajuda" a alguma entidade ou pessoa fora de suas relações
mais próximas.
Observe-se que os que fazem trabalho voluntário apresentam
maior tendência a fazer doações, e vice-versa.
Os resultados serão detalhados no corpo do trabalho, com direito a um resumo que facilita a leitura no capítulo de conclusão.
A pesquisa aqui apresentada baseou-se em um survey nacional
realizado em maio de 1998. Para tanto, foi utilizada uma amostra
estratificada e representativa da população brasileira com 18 anos ou
mais, que vive em cidades com mais de 10.000 habitantes, contando
com um total de 1.200 entrevistas em domicílios. O trabalho de campo foi encomendado pelo ISER - Instituto de Estudos da Religião,
ao IBOPE - Instituto Brasileiro de Opinião e Pesquisa.
O questionário baseou-se no utilizado pelo Projeto Comparativo da Universidade de Johns Hopkins, que adaptamos para particularidades brasileiras.
Seguem os resultados, como mais um passo para contribuir na
continuação do debate sobre os voluntários e doadores brasileiros.

Notas
1

"Eu quero que você faça tudo o que o governo costumava fazer. Porque o voluntariado não funciona".

2

Análises interessanres sobre o surgimemo de uma "scholar-practitioner community" (comunidade de inrelect uais-agentes) nesse campo temático , e de se us obstáculos e vicissitudes, enconrram-se em art igo recente de Stanley Katz (Katz, 1999).

3

O Co nsel ho da Com unidade Solidária foi cr iado em 1995, composto de 33
membros: 21 pessoas ligadas a instituições diversas da sociedad e civil e I I miniStros de Estado.
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4

Um exem plo são as institui ções que vêm trabalhando co m o Programa Voluntários. Nos seus boletins citam-se freqüentemente a Fundação Points of Light (EUA),
"colaboradora valiosa em recu rsos técnicos" e q ue "apóia o programa desde a sua
concepção" , cujo vice-preside nte, Ken Allen , é pres ide nte da In te rn acional A5sociati o n of Yoluntee r Effo n , se mpre prese nte em pales tras e iniciativas; a United
Way do Ca nadá , q ue "transfere tecnologia e capacitação"; ou o Movimen to d e
Escoteiros Intern ac io nal; etc. Além das relações co m organismo da ON U. Seria
interessante co nh ecer a rede internac io nal que se ve m arti culando em to rno desses projetos.
5

Simplificad amente, pode-se dize r que a d oação e o vo luntariado faze m parte de
práticas e crenças fund antes da cultura cívica norte-a mericana, existindo orientadas po r valo res bás icos nessa sociedade co mo a liberdade e res ponsabilidade individuais, a idéia de que o cidadão é responsável pelo bem-estar de seus semelhantes e pelo bem comum , e "um medo pa ranóico do Estado", como diz Bellah (1996).
Fato res históri cos co mo a separação entre Igreja e Estado, o pluralismo religioso
co m predominância do co ngregacionism o pro tes tante, uma colonização em que
tiveram peso os valo res e dinâmicas ligad os à ocupação de front eiras, contam na
constitu ição d essa socied ade liberal que tem em suas raízes as inco ntáveis "associações intelectuais e morais" ressaltadas por Tocqueville. N ad a mais diverso d e
uma socied ade co mo a bras ileira construída "a partir" do Estado - autoritário e
co rporativista - em simbiose co m a Igreja, co m a co nstitui ção tardi a do mercado e d a sociedade civil e tudo o que se co nh ece.
6

A Fundação ABRINQ Pelos D ireitos da C ri ança (ligada à indústria de brinquedos) foi das primeiras a lança r a discussão so bre voluntariado nesses termos. A
publicação discute a defini ção d o voluntari ado no Brasil e estratégias para sua
implantação- programas de es tímulo, m arketing social etc. Os referenciais são
bas icamente norte-a meri ca nos.
7

Tomar esse co ntexto de país desenvolvido euro peu co mo referência é também
interessante po r sua diferença co m relação ao model o tocquevilleano, ou seja, por
sua história de desco nfi ança co m relação a corpos intermediários entre o indivíduo e o Estad o. "A história fra ncesa tias associações seria a de uma suspeição, um
controle estatal, e mesmo de uma repressão sistemática a práticas associativas" (C hanial,
1998). Inclusive, so men te em 1901 surge aí uma lei regulando a liberdade de
associação.
8

Co mo se descreve pa ra a França- e podem -se faze r analogias co m o Bras il nos anos 60 -70 a maioria das análises sobre o trabalho social mostrava que o
processo "caritativo" perdera se u lugar na histó ria, a despeito das tentativas de
aggiornamento de seus a to res. N ão havia co mo escapar de se us pecados originais
do paternalismo, proselitismo moralizado r, do min ação, pessoalização es treita e
localizada das ações, ocul tação do político. É o q ue analisa Gilbert Vincent , no
ent an to u m dos qu e sugere que hoje "a conju ntura se mostra p ropícia para um
reexame sereno do lugar e ela fo nção do caritativo" (Vincent , 1997).
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~No

Brasil é impossível deixar d e lembrar, co mo acontecime n to paradi g máti co,
o movimento Açáo da Cidadania co ntra a Miséria e pela Vida, o nd e se instaura ram como centrais os debates reve nd o amigas polarizações como ass istência/ polít ica, ca ri dade/cidadania/, em e rgen cial/esrrutural. traze ndo novos elem entos para
o imaginár io político e as form as d e participação.
10

Te ndo esse contex to co mo refe rência, parece haver uma nova leva d e di scussões
sob re as lógicas da ação socia l. U m bom apanhado d essas revisões se enco ntra na
co lerâ nea Beyond Selfl nterest (Ma insb ridge, 1990). Estudos recenres sob re a lógica do d om tamb ém justificam-se a partir d e questões co locadas na ce n a co ntem porânea. Por exe mplo , é o que exp li cita Maurice Godel ier quando, em L'Enigme
du don, ini cia o prefácio co m a pergunra: "Porque esse livro <(...) porque a dádiva<"
A primeira resposta tem a ver co m um co nrexto socio lógico, "a situação presente da
sociedade Ocidental à qual eu p ertenço" (Godelier, 1996). Veja-se tamb ém o volume o rganizado por Alan Schrift, The Logic of the Gifi - 7õward an Ethic of
Generosity, para quem "nas duas últimas décadas, o tema da dádiva e da doação
emergiu como uma questão central em um conjunto de campos diftrenciados", e que
co n sidera o fenômeno "uma resposta ao clima político corrente" (Schrift, 1997).
11
No Brasi l, Antonio Augusto Arantes radicaliza e o bserva que a expressão sofreu
uma "torção semântica irrecuparável' e se tornou algo "asséptico", um ja rgão, "expurgada de qualquer conotação que remeta à sua concepção materialista original'
(Arames, 1999). Nesse caso, o autor refere-se sobre tudo à utili zação do termo pelo
amai governo e também pelo campo ele ini ciativas empresa riais na á rea social.

12
Vêm-se-inclusive desenvolvendo p esq ui sas e est ud os d e ca ráter es tatístico para
questionar as poss ibilidades m ateria is de o se to r se m fin s lucrativos vir de faro a
assumir papéis e responsabilidades que pertenciam ao governo, diante da recente
welfore reform. Veja -se Salamon, 1995; H odgk in so n anel Ste u e rl e, 1998;
H odgkinso n et alii, 2000.
13

É enorme a bibliografia recente compondo o co nrroverso debate em que estão
em jogo as orga nizações volunrárias, o engajamento cívico e as relações emre
sociedade e governo nos Estados Unidos. M encio n e-se Putn am (2000), pel o disseminado uso d a idéia de capital socia l por ele d ese nvolvida. C ríti cas interessantes são as d e Th eda Skocpol ao que ela chama de "romant ism o rocquevil lea no",
ou seja, as id éias (de Purnam) de que o cap iral soc ial é algo que apa rece e desa pa rece num rein o à pane da po líti ca, do gove rno, de modelos culturai s, pressupon do que a associação espo ntânea é primária, enqu anto o governo e a política são
derivativos (S kocpo l, 1996). A au rora chama a aten ção para o papel do Estado
nesse terreno, na hi stória norte-americana. Salamon ( 1999) també m co m ent a
so bre o "m ito do voluntariado" nessa sociedad e, que obscurece o significat ivo
papel do Estado - e não é difícil ver m os co ncepções an álogas tran sitando no
Brasil, hoje, quando se trata do "terceiro seto r" o u do voluntariado.
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II. Doações e doadores de dinheiro e bens

"Gostaríamos de fozer algumas perguntas sobre donativos, isto é,
contribuições em dinheiro ou outras coisas para auxiliar outras pessoas ou
organizações sem receber nada em troca. Vamos dar alguns exemplos: algumas pessoas fozem donativos para orfonatos, escolas, hospitais, igrejas,
associações comunitárias ou de moradores, clubes, bandas, grupos de arte,
grupos ecológicos ou de direitos humanos, instituições que cuidam de necessitados, ou ainda doam diretamente para pessoas" .
Essa é a introdução geral, no questionár io, às diversas perguntas
referentes às "doações", o nde o termo é substituído pelo "do nativos",
que supo mos se r mais reco nhecido e usual. Seguem-se os resultados
obtidos.

11.1. Para instituições: quantos, o quanto, o que e para que.
Quantas pessoas fazem doações de dinheiro ou de outros bens para
instituições, no Brasil?

No Brasil, 50% das pessoas fazem d oações em dinheiro ou em
bens para instituições , levando-se em cons ideração a população acima d e 18 anos - sendo que 21% doam dinheiro e 29%, apenas
bens, para en cidades diversas (Tabela 1).

Tabela 1: Doações para instituições (dinheiro e bens)

c---~~~~~-

~---

--

Doou dinheiro
Doou bens
Não doou
Total

%
~------

247
349
604
1200

%
f-----·-

Acumulado
---~---

20,6
29, 1
50,3
100,0

20,6
49,7
100,0

Fonre: Pesquisa !SER, 1998.
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Isso significa que nada menos que 18.200.000 pessoas fizeram
algum tipo de donativo em dinheiro e cerca de 26.000.000 doaram
bens, para instituições. Ao todo, são 44.200.000 adultos, ou o equivalente à população da África do Sul. 1
Estamos considerando, nessa parte do trabalho e na que se segue, apenas as doações para instituições. Como será visto mais adiante, quase 30% da população adulta brasileira faz doações apenas para
pessoas, diretamente, e não através de alguma entidade. Portanto, somadas às quantias ac ima, teríamos que cerca de 80% da população
faz algum tipo de doação, em algum momento, seja em bens, seja em
dinheiro, para alguma pessoa ou instituição.
Ou seja, no Brasil, quatro entre cinco indivíduos adultos doam
algo para alguma entidade ou alguém, em algum momento, ou seja,
perto de 70.000.000 de pessoas.

Quanto foi doado?
Os 21% que doam dinheiro acumularam cerca de R$
1.703.000.000, 00 em doações. 2
O volume de dinheiro é portanto significativo, embora o valor
médio da doação seja reduzido: R$ 158,00 por ano.
Observe-se no entanto que, quando se perguntou sobre quanto
foi doado no mês anterior, abril de 1998 (e não no ano anterior),
chega-se à média de R$ 25,00 o que indica uma quantidade maior de
doações. Esse resultado pode ser considerado mais preciso - as pessoas tendem a não se lembrar, ou ter dificuldade em calcular, doações
anuais - indicando uma possível subestimação do volume de doações nos primeiros números acima.
Podemos nos perguntar: isso é muito , isso é pouco?
Um critério de medida seria a comparação com outros países. O
primeiro obstáculo, no entanto, é que não há muitas pesquisas sobre
doações individuais para comparações mais consistentes e com metodologias compatíveis.
Em segundo lugar, como foi sugerido na introdução a esse trabalho, a comparação nesses casos envolve cu idados metodológicos,
devendo-se atentar para os diferentes significados, papéis, posições
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que as aparentemente mesmas práticas possuem em diferentes sociedades. Esses dados servem apenas como parâmetros genéricos descritivos qua nto ao volume mobilizado de recursos individuais para a
ação social, em diferentes países. 3
Feiras essas ressalvas, podemos fornecer ao leitor alguns números como exemplos de casos diversos. Nos Estados Unidos, campeão
de doações e voluntariado , 69% das unidades familiares doam dinheiro para instituições. São cerca de 68.2 milhões de unidades domésticas e perto de U $11 I bilhões, sendo o valor médio da doação
U$1.0 17,00 (os dados para os Estados Unidos utilizados nesse trabalho são de Hodgkinson and Weirzman,1996). Tomando outro país
desenvolvido mas de perfil diverso, a França, remos que aí 45,3%
doam dinheiro para instituições (20. 190.000 doadores) , sendo a média por doador de 582 F (ver Archambaulr er Boumendil , 1997).
Como ficaria então o Brasil, nessa comparação? Considerandose fatores como a debilidade de cultura associativa e de participação
institucional, bem como o grau de pobreza existente (em diversos
contextos, as doações têm uma correlação positiva com a renda familiar) podemos sugerir que o montante de pessoas que faz doações é
bastante significativo. Nesse sentido, uma comparação com os Estados Unidos deveria ser relativizada, considerando-se a absurda diferença de riqueza nas duas sociedades.
Já na França, embora também país desenvolvido , os números
são menores talvez porque, analogamente ao Brasil, não predomine aí
a cultura associativista e de precedência da sociedade com relação ao
Estado, como é a norte-americana. Nesse caso é surpreendente com saldo positivo para o Brasil - a comparação entre a média do
valor anual das doações em cada país.
Outro fator significativo a ser levado em conta é a questão dos
incentivos fiscais . Tanto nos Estados Unidos como na França existe
legislação que incentiva as doações individuais, ou seja, há possibilidade de descontos no imposto de renda para doações do indivíduo
para determinados tipos de instituições sem fins lucrativos. Pesquisas
nesses países mostram que os incentivos fiscais são importantes como
fatores de estímulo às doações - além de podermos supor que há um
significativo efeito simbólico no faro do Estado mante r essa política.
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No Bras il havia esse tipo de incentivo até 1997, mas fo i suprimido e a falta de debate ou visibi lidade dessa supressão já indica que era
pouco co nhecido e utilizado. Aparentemente, as motivações para doações individ uais de dinheiro para institu ições no país têm passado ao
largo desse tipo de vantagem.
Uma terceira possibi lid ade de avalia r o significado material dessas doações individuais é medir seu peso pelo lado de quem recebe,
ou seja, das instituições qu e têm nesse dinheiro fontes de financi amento. Pesquisa da Universid ad e de Johns Hopkin s com o ISER
mostra que, tomando-se as organizações sem fins lucrativos co mo um
todo no Brasil, as doações de indivíduos são responsáveis por 14% do
financiam ento total do "seto r" (as empresas doam 3,2%, o governo
participa com 14,5% e 68% dos recursos vêm de recei tas próprias
dessas entidades - ver Salamon et aLi i, 1999; e Landim e Beres, 1999).
Essas proporções es tão na média da América Latin a (sendo que os
países d esenvolvidos têm uma participação muito maior de fontes
governamentais na composição do se tor) .

Valores médios das doações
Quanto à distribuição , o padrão na sociedade brasileira não foge
ao geralmente encontrado em outros contextos: uma enorme quantidade de pequenas doações (Tabela 2) .

Tabela 2: Distribuição de doações, segundo faixas de quantias
doadas por ano
Valor da doação (R$)

o/o de doações

Até 20,00
De 2 1,00 a 100,00
De I OI ,00 a 200,00
De 20 I ,00 a 500,00
De 500,00 a 1.000 ,00
De 1.00 I ,00 a 3.000,00
Total
Fonte: Pesquisa !SER, 1998.

28

48,3
28,0
13,6
5,5
2,5
2,1
100

Até R$ 100,00 por ano : está nessa faixa o valor de dois terços
das doações para instituições reali zadas (65,6%), sendo a maior parte
dessas inferiores ainda a R$ 20,00 (4 1% do total das doações). As
grandes do ações - considerando como tal as que vão entre 500 e
3.000 reais por ano - somam apenas 4, I % dos casos.
No entanto , considerando-se não a quantidade de doações , mas
o volume de dinheiro doado, as menos numerosas "grandes doações"
pesam mais: tomando-se as pessoas que doara m valores superiores a
R$ 695,00, suas doações somam R$ 951.177.040,00. Ou seja, cerca
de 4% de pesso as são responsáveis por 56% do volume total de doações feitas no país.
Portanto, estamos diante de uma multiplicidade de pequenas
doações. Esse é um padrão mais ou menos generalizado: como dizia
já nos anos 80 com rel ação aos Estados Unidos , John Gardner - um
pioneiro e ideólogo do terceiro setor - "a doação privada nesse país é
em sua maior parte um Rio Mississippi de pequenas doações" (Gardner,
1983).
Mas a d es igualdade econômica da população brasileira parece
estar refletida também na considerável desigualdade de faixas de qua ntidades doadas . C omo se viu, 41% d as doações no Brasil são de
R$20,00 por ano, ou menos. E apenas 4% doam entre 500 e 3.000
reais, sendo responsáveis no entanto por 56% do volume de doações.
Por exemp lo na França, apenas 11 ,4% das pessoas fazem doações de
menos que 100 Francos; 58,2% doam entre I 00 e 500 francos; e
30,4% doam mais que 500 F. E esses 30,4% de doadores são responsáveis por 79% do valor total doado no ano. Nesse caso, há também
concentração de doações na faixa de maiores doadores, mas não tão
acentuada como no Brasil. A distribuição aqui é mais desigual quanto
aos valores doados, revelando no entanto que o pessoal doa, mesmo
que pouco.

Quais os tipos de bens doados?
Con sideramos aqui os indivíduos que só doaram bens para instituições. Nesse caso, as doações em alim entos predomina m larga-
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m ente, em termos d e freqüência: 40% das pessoas coloco u somente
alimentos co mo doação (Tabela 3).
Ressalte-se que essa "especialização" só acontece quanto aos ali mentos, já que os outros bens aparece m sempre diversifi cados, para
cada doado r. E so mando-se a essas 40% as pessoas que declararam
haver doado outros itens, m as também alimentos , vê-se que esses são
doados po r 68 % d as pessoas que fazem do nativos em be ns.
O s que doam roupas juntamente co m o utros bens são 58% dos
doadores, e os que doam também calçados são 30,2% .

Tabela 3: Tipos de bens doados
%

Bens
Alimentos
Alimentos e roupas
Alimentos e outros
Alimentos/roupas/calçados
Roupas e calçados
Ro upas/calçados/outros
O utros
Total

39,9
27,4
0,3
0,6
26,8
3,4
1,5
100,0

Fonte: Pesquisa ISER, 1998.

Alimentos, roupas, calçados: comer e vestir. M ateri al e simboli camente, as doações em bens expressam o atendimento a necessidad es
básicas de sobrevivênci a, o auxílio aos mais pobres , suge rem a ação
mais primária da ajuda aos ca rentes. 4
"D ai de co mer a quem tem fom e": o gesto mais elementar da
caridade cristã é evocado através da ênfase na doação de alime ntos.
Lembra igualmente as práti cas quotidianas de reciprocidade enco ntradas em grupos familiares ou de vizinhança, d as quais faze m pa rte
as trocas de alimentos. A lógica dessas relações pode es tar presente
também nas doações pa ra in stituições aqui em jogo , a qual no entanto tende a fo rmalizar e impessoalizar a rel ação entre quem doa e quem
recebe. E comparada à doação de roupas e calçados (geralme nte, co i-
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sas usadas), implica maior compromisso, já que os alimentos têm de
ser comprados, ou preparados. Por outro lado, em comparação com a
monetária, a doação em alimentos pode dar mais segurança ao doador a respeito do destino apropriado do que se doou (como será visto
adiante quanto às atitudes e opiniões pesquisadas, a desconfiança com
relação às instituições de ação social - para onde será que vai o dinheiro ? - mostrou-se expressiva).
Alguns acontecimentos e pesquisas recentes apontam para ageneralização da doação individual de alimentos entre as práticas de
ação social, corroborando esses nossos dados. 5 O exemplo mais marcante é o do movimento Ação da Cidadania Contra a Miséria e pela
Vida, que teve o seu auge nos anos de 93-94. Essa campanha, como se
sabe, convocada e coordenada por ONGs e outras organizações da
sociedade civil, teve um resultado surpreendente em termos da participação da população, a qual foi convocada para formar comitês organizações localizadas e informais - para implementar ações diversas de "combate à pobreza e à fome no país". Em poucos meses ,
havia mais de 3.000 comitês criados por todo o território nacional,
com alto grau de descentralização e criação voluntária, e a Campanha
virou tema nacional e diário da mídia. (Pesquisa do IBOPE mostrava
em finais de 93 que 68% da população brasileira acima de 16 anos
conhecia a Campanha, sendo que dentre esses 32% declarava ter participado ou contribuído para ela, de alguma forma.) Uma peça importante para deslanchar a Campanha foi um "mapa da fome" que
mostrava 32 milhões de brasileiros vivendo em situação de indigência. Simplificando um movimento extremamente plural e multifacetado, pode-se dizer que a convocação das pessoas para coletar e distribuir "alimentos não perecíveis" foi um dos pontos mais generalizados, sendo uma de suas manifestações mais visíveis o pagamento de
ingressos em teatros , cinemas, shows, eventos es portivos, sob a forma
de alimentos, para a Campanha contra a Fome. Herbert de Souza,
Betinho, a mais reconhecida liderança do movimento , tocou portanto em uma corda sensível da população - como mostram também
agora nossos dados de pesquisa - e não é à toa que ela "deu certo",
em termos de que a resposta à convocação foi tão rápida, ampla, dis-
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seminada. Co m o d izi<J. Bet inho, a Ca mpanh a "se casou de forma inovadora com iniciativas e instituições já existentes".6
N esse sentido, os nossos dad os ajuda m a ex pli car o po rquê do
sucesso d a ad esão de milh ões de pessoas à Campanha, surpree ndente
à época. Estudos so bre a Ação da C idad ania sugerem q ue a ação de
d oar e receber, acusad a dentro e fo ra da campanha como "assisten cialista" - era a que mais mo bilizava os indivíduos, se ndo es tru tura nte
de interações, colabo rações plurais, fo rmação de red es etc. N esse co ntex to , essas ações co nstituíram -se co mo po nte entre o associa tivism o
moderno e as entidades ass istenciais mais tradi cio nais. E os alimentos
eram a grande parte dessas doações. 7

Para quem são feitas as doações?
Interessa aqui um a class ificação das institui ções para as quais se
doou dinheiro, de aco rdo co m a sua área de atividad es. 8 Co m o se vê,
"instituições religiosas" e "assistência social" mo bilizam quase tod o
o volume de doações: respectivamente 50,6% e 4 6 ,6 % do dinheiro
doado para instituições (G ráfico I) .
"Instituições religiosas" inclui as respos tas em que se m encionaram igrejas o u o utros locais de culto co mo espaços nos quais se fez
a doação - mesm o q ue, co m o acontece na m aior parte das vezes,
tenha sido indicada algu ma atividade de cunho social, educacio nal,
recreativa o u de o ut ro tipo, realizada através desse local de culto.
"Assistência social" co mpreende instituições au tô no mas dedicadas a práticas assistenciais diversas (creches, abrigos, o rfanatos, atendimento a portad o res de defi ciência etc. ). Podem se r de o ri gem religiosa, m as não são es paços de culto e co nstituem -se fo rmalm ente de
modo independente.
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Gráfico 1: Percentual do Valor Doado e do Número de
Doações por Área.
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As o utras áreas que apareceram nas res postas aos questionários,
juntas, perfazem apenas 2,8 % da quantidade doada: "saúde", "educação", " defesa de direitos" e "desenvolvimento comunitário" .9 Observe-se que d oações para áreas significativas social ou politicamente,
como "ambientalismo", "cultura", "associações profissionais", que
constavam dos exemplos fo rnecidos no ques tionário , não apresentaram relevância estatística.
Caso se considere, no entanto, não o volume, mas a freqüênca
de doações, o quadro se altera: as instituições religiosas perdem o
primeiro lugar, invertendo-se a posição entre elas (36% do número
d e doações) e as de assistência social (50,8% do número d e doações).
Ver G ráfi co I.
Igualmente - quando co nsideramos o número d e doações e
não o volume doado - aumenta ligeiramente o peso das áreas saúde
e educação, desenvolvimento comunitário e defesa de direitos.
Pelo que foi visto, pode-se deduzir que as institu ições religiosas
(co m maio r volume d e dinh eiro doad o, mas uma proporção menor
d e doad o res) sejam alvo de doações mais altas. D e fato as doações
para essas insti t uições es tão na média de 197 reais, seguindo-se: assistência social co m 76,6 reais, educação e saúde (médi as de doações de
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R$ 45 e R$ 38,00, respectivamente) . As doações médias para áreas
como defesa de direitos e ação comunitária são de pouca expressão
estatística (Tabela 4).

Tabela 4: Valor médio das doações para instituições por área
Área

Média (em reais)

Assistência Social
lnst. religiosas
Saúde
Educação

76,62
197,95
38,00
45,00

Fonte: Pesquisa !SER, 1998.

No geral , pode-se concluir então que as pessoas (ainda?) preferem fazer donativos para áreas e instituições privadas de perfil tradicional, onde são mais fortes os ideários assistenciais (simplificadamente, por distinção aos cívicos) e onde o padrão de mediação das
instituições religiosas continua a predominar.
Pode-se supor também que as igrejas e centros religiosos - além
de serem alvo significativo de doações dos de menor renda, como será
visto - inspirem mais confiança a doadores. O maior número de
pessoas realizando donativos de menor valor para as entidades
assistenciais significa que também essa é uma área privilegiada pelos
setores de menor renda da população.
Observe-se que o padrão de grande proporção de doações para a
área religiosa é encontrado também nos Estados Unidos e de forma
ainda mais acentuda do que no Brasil: 48% dos doadores e 57.5% do
valor total doado vão para a área "organizações religiosas" . Como
mostra a literatura, a separação entre Igrejas e Estado, a liberdade
religiosa e o pluralismo étnico e religioso, junto à estrutura congregacional religiosa que se desenvolveram nesse país, são fatores que historicamente favoreceram a participação dos indivíduos como doadores
de tempo e dinheiro para ações sociais, religiosas ou não (ver Wuthnow
and Hodgkinson , 1990) . Igualmente, a média do valor contribuído
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para as organizações religiosas é significativamente maior do que a
das outras áreas (Hodgkinson and Murray, 1996).

I. 2 Quem são os doadores para instituições?
Os dados da pesquisa demonstram que existem algumas diferenças significativas no perfil dos três grupos agregados - doadores
de dinheiro, doadores de bens e não-doadores - e também similaridades. Para proceder a essa comparação foram escolhidas as seguintes
variáveis: sexo, idade, nível educacional, renda familiar e religião .

Homens, mulheres e doações para instituições
Uma descrição do perfil das pessoas que fizeram doações para
instituições mostra uma quantidade ligeiramente maior de mulheres:
55% são do sexo feminino, e 45% do masculino, mantendo-se aproximadamente a mesma proporção quanto aos donativos em bens ou
em dinheiro (Tabela 5).

Tabela 5: Proporção de doadores para instituições em dinheiro e bens segundo sexo
Sexo

Dinheiro

Bens

Total

45,7
55,3
100 (247)

44,6
55,4
100 (349)

45,1
54,9
100 (596)

-·

Masculino
Feminino
Total

Fonte: Pesquisa !SER, 1998.
A mesma pequena diferença é encontrada quando consideramos a população total de doadores e não-doadores, por sexo. Temos
que dentre os homens na sociedade brasileira, 47,3% realizaram doações, enquanto sobe para 51,8% a proporção de mulheres doadoras
de bens e dinheiro. 10
No entanto, apesar das porcentagens apontarem para uma tendência à maior participação das mulheres, tanto na doação de dinhei-
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ro como de bens, essa diferença não se mostra estatisticamente signi ficativa, conforme os testes descritos no Anexo 1. Ou seja, não existe
uma associação entre as variáveis sexo e doação: essa é feita igualmen te por homens e mulheres, já que as diferenças percentuais não inscrevem uma diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos
de gênero.
Nossos res ultados mostram portanto que tanto faz ser homem
como mulher, na sociedade brasileira, no que se refere à disposição
de doar dinheiro ou bens para instituições.

Idade e doações para instituições
Quanto maior a idade, maior o número de doadores de dinheiro para instituições: mais de 55% dentre esses estão acima de 45
anos.
Observe-se, no entanto, que o perfil de idade não é claramente
diferenciado, quando se trata de doações em bens (Gráfico II).

Gráfico 2: Doação para instituições por idade
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Tomando-se então os três grupos analisados na pesquisa - doadores de dinheiro , de bens e não-doadores - podemos concluir que
a idade não faz diferença quanto aos que doam bens: sua distribuição acompanha o perfil etário dos respondentes que nada doam.
No entanto, a idade influi nas iniciativas de doação de dinheiro para instituições. Esses têm uma média de idade de 44 anos, superior aos outros dois grupos: os que doam bens, ou nada doam (38
anos- ver Anexo 2).

Grau de instrução e doações para instituições
Quanto maior a escolaridade, maior propensão têm os indivíduos para fazer donativos tanto em dinheiro, como em bens, para
instituições (Tabela 6). Os doadores aumentem em número, conforme aumenta o seu nível de escolaridade. Isso ocorre até o segundo
grau completo.
Segundo os procedimentos d escritos no Anexo 3, obtiveram-se
médias de anos de estudo, que se mostraram iguais para os doadores
de bens e dinheiro (6 e 5,9 a nos de estudo em média, respectivamente), mas superiores às dos que não fizeram doações, que têm 4,3 anos
de estudo, em média.
Observe-se que os três grupos estão inseridos na faixa de escolaridade que concentra a maior proporção da população brasileira, uma
vez que o intervalo de 4 a 7 anos de estudo inclui 35% das pessoas
com 1 O anos ou mais de idade.

Tabela 6: Proporção de doadores para instituições por grau de
instrução
Grau de Instrução

I

Analfabeto
Sabe Ler/ Escrever
Primário incompleto
Primário completo
G inásio incompleto

Doou dinheiro

15 ,1
21 ,4
12 ,2
19 ,9
12,2

Doou bens

Não doou

14,
14,3
24 ,3
23 ,1
31,5

70,9
64 ,3
63 ,5
56,9
56,4

Total

100
100
100
100
100
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G in ás io complero
Colegial inco mplero
Colegial com plero
Superio r in complero
Superior comp lero

25,4
19
27 ,9
34,6
33,9

32 ,8
35
35,2
42,3
32,3

4 1,8
46
36,9
23, I
33 ,9

Total

247

349

604

100
100
100
100
100

I 1200

- -Fonte: Pesqu isa ISER, 1998 .

Renda familiar e doações para instituições
Analogamente ao que se viu com relação à idade, quanto maior
a renda, maior a probabilidade da pessoa realizar alguma doação . 11
No

GRÁFICO !!!

acha-se resumida a distribuição d as fai xas de ren-

da familiar segundo a variável doação para instituições. Como se vê,
49% da população adulta de renda familiar acima de 20 salários mínimos doa dinheiro para institu ições, número de pessoas que vai di-

Gráfico 3 : Doação para instituições por renda familiar
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Até 1

minuindo co nforme diminui a renda. Um co mportamento semelhante
se vê com relação à doação de bens.
C hegamos a diferenças significativas nas médias de renda familiar entre as pessoas que doaram dinheiro , as que doaram bens e as
que não realizaram doações: são essas, respectivamente, de 7,47 salários, 5,20 salários e 3,76 salários mínimos (ver metodologia no Anexo 4).
Em que pese, no entanto, a constatação de que quanto mais alta
a faixa de renda, maior o número de doadores de dinheiro, os dados
no gráfico acima permitem também outra leitura. Não deixa de ser
surpreendente que os muito pobres - o que no Brasil significa excessivamente pobres, de modo substantivo- façam doações em dinheiro: quase 8% das pessoas que ganham até um salário mínimo doam
algum dinheiro para instituições, bem como 13% das que recebem
entre um e dois salários. É muita gente. Inclusive, quanto à doação de
bens, a proporção (20% e 21%, respectivamente) é equivalente à encontrada entre os que recebem mais de 20 salários (26% dentre esses
fazem donativos em bens).

Tabela 7: Valor médio das doações e proporção da renda
familiar doada, por faixa de renda
Salários mínimos
Mais de 20
De IO a 20
De 5 a IO
De2 a5
De I a 2
Até I

Média de doações [ Proporção em relação a renda

24I ,00
I40,60
76,5
80,35
76,94
12,5

0,8%
0,8%
0,7%
I,6%
3,6%
0,9%

Fome: Pesquisa ISER, I 998.
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N ão só co nstatam os qu e a prát ica da doação é encontrad a en tre
os mais po bres d a população bras ileira, mas so bretudo chegam os a
resultados que surp ree ndem q uanto à quantidade de dinheiro doado,
proporcio nalm ente à sua renda, po r esses que recebem tão po uco.
Co mo se vê pela Tabela 7 e o G ráfico IV a proporção d e dinheiro doado, com relação à re nda familiar, é maior en tre os m ais pobres
do que entre os mais ricos. E nquan to os que recebem m ais de d ez
salários abrem mão de 0 ,8% de sua rend a, os que rece bem e ntre um e
dois salários fazem do na tivos em di nheiro que cor respo ndem a 3,6%
de sua renda famili ar.
N a verdade, a parti r d a faixa d os q ue ganham mais de um salário, a p ro porção de dinheiro doad o com relação à renda fam iliar só
faz d ecrescer, co nforme aumenta essa renda. Segundo esse cri tério,
poderia ser dito que os pobres doam m ais do que os ricos, na socied ade brasileira (embora, como se viu , seja menor o número de doadores de
dinheiro nas faixas de baixa renda da po pulação). i2
É digno de nota também o fato de que, enquanto quantidade
absoluta de dinheiro d oado, os que têm renda fa miliar entre um e
dois salários doe m o m esm o volume do que os que recebem entre
cinco e d ez salários (ce rca de R$ 76 por ano).

Gráfico 4: Proporção de renda familiar doada para
instituições
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Co mo analisar essa "gene rosidade" dos mais pobres ? Em primeiro lugar, claro, há a evidência de que qualquer doação nesses casos , por pequena que seja, co nstitui-se em uma proporção de peso
m aior, dado o rendimento muito baixo. Mas também não deixa de
fazer mais falta no orçamento, diz igualmente o se nso comum. Estamos aí certamente às voltas com diferentes orçamentos e suas prioridades.
Uma característica dessas práticas é o peso representado pela
doação a instituições religiosas . Enquanto, como vimos, 36% dos
doadores no país preferem os es paços religiosos , tomando-se os que
têm renda familiar até 2 salários mínimos , essa proporção de doadores para a religião sobe para 64,6%. Como tínhamos visto, o número
de doações para a área de ass istência social está em torno dos 50%,
para a população brasileira. Entre esses mais pobres (até 2 salários),
essa proporção cai para 23,2%. Portanto, os mais pobres escolhem
doar, em sua maioria, através das igrejas e centros religiosos (as outras
áreas que aparecem nas estatísticas são "educação", com 4,3% e saúd e, com 2,9%). 13
Seja como for, acreditamos que essa disposição de doação de
dinheiro para alguma instituição, por pessoas que mal dispõem de
recursos para a sobrevivência, co loca questões a serem m ais bem
pesquisadas e explicadas em suas variadas dimensões. Podemos supor
que estejam envolvidas aí formas de sociabilidade e redes de reciprocidade que fazem parte do quo tidiano dessas camadas da população.
Também aqui é interessa nte lembrar o acontecimento que teve um
"efeito de demonstração" desses fenômenos, a Campanha do Betinho,
na qual metade dos "comitês" formados no Rio de Janeiro correspondia a grupos mobilizados es pacialmente, em âmbito local (vizinhanças, ruas, condomínios, círculos d e amigos... ) - mobilização que
correspondia no mais das vezes a redes preexistentes. As ações de doar
bens e dinheiro fluíram naturalmente nesses espaços, como algo conhecido e habitual - sobretudo, nos comitês que se podiam classificar como "de pobres para pobres" (Landim, 1998) .
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Religião e doações para instituições
Perguntadas so bre se possuem ou não reli gião, as pessoas que
res po nderam sim apresentaram um índice d e doações ligeiramente
maior do que as que se definiram co mo não- reli giosas: entre as religiosas, cerca de 50% d eclaro u fazer donativos pa ra instituições, ao
passo que dentre as não- reli giosas esse índice cai para 44,6%. A diferença é bem pouco expressiva: afi nal, a grande m aioria da população
bras ileira se declara religi osa.
No entanto , se consideramos a participação religiosa efetiva, os
res ultados mudam de figura. N esse caso, quanto maior a freqüência a
cultos religiosos, m aior a propensão para se fazerem doações, tanto
em dinheiro , quanto em bens.
Co nsiderando as pessoas que fizeram doações em dinheiro para
instituições temos que, por um lado, 53,7% dentre elas freqüentam
algum culto religioso uma, ou mais vezes por sem an a. Por outro lado,
apenas 4,7% dentre os doadores responderam não participar de cultos religiosos.
A Tabela 8 revela as propo rções d e doad o res de dinheiro , d e
bens e de não-doadores, co nforme a frequência de pa rti cipação religiosa. Nessa caso, como se falou, a diferença en tre doadores (d e bens
e dinheiro) e não doadores é sign ificativa (ver Anexo 5).

Tabela 8: Proporção de doadores, por freqüência a cultos
religiosos
Núm ero

I Doou dinheiro I

Mais de uma vez/semana
Uma vez por semana
Duas/ três vezes/ mês
Uma vez por mês
Algumas vezes por ano
Não participa/não freqüenta
Total

Doou bens

29,4
24,3
11 ,5
12,8
17,4
4,7
100
(235)

Fonre: Pesquisa !SER, 1998.
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26,2
26,5
13, 1
11 ,0
18,2
5, 1
100
(336)

I N ão doou
15 ,9
20,8
15,4
13,2
27,3
7,3
100
(572)

Nossos d ados permitem co ncl uir também que ex iste uma relação entre o tipo de rel igião e a prope nsão pa ra a doação, co nforme se
vê no G ráfi co V (co nsideradas as tradições evangélica, espírita e católica - ve r Anexo 5).
Mas nem todas as reli giões são igualmente doadoras: os es píritas
kardecistas, d outrina em que a caridade ocupa posição central, são os
mais p ro pensos a fazer doações, tan to em dinheiro , como em bens. E
a m aio r parte dessas d oações vai para entidades dedicad as à assistência social , e não aos centros rel igiosos - se bem que, co m o algun s
estudos têm d em o nstrado, há dificuldades parti culares em se separar
esses d ois domínios, nessa tradição rel igiosa (cf. G iumbelli , 199 8).
Esses res ultad os são por sua vez coe rentes com os de pesquisas, revelando que o espiritism o, se co mparado a outras religiões, te m m aior
p ro po rção de adep tos co m mais escolaridade e nível de renda (ver
pesquisa para o Rio d e Janeiro em Murilo de Carvalho e o utros, 1998).
Católicos e evangélicos se igualam na porcentagem de d oação
em dinheiro, embora com o era de se prever a partir do dízimo e de
o utras obri gações peculiares às deno minações evangélicas, esses últim os doam mais para os espaços religiosos: 65 % (enquan to que entre
os católicos, apenas 38% dos que doam o fazem através das igrejas).

Gráfico 5: Doação para instituições por religião
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No final das contas, os católicos é que aprese ntam menos propensão a fazer doações. Observe-se no enta nto que esses dados devem
ser rel ativizados, já que a maioria da população se declara católica incluindo-se aí os que não praticam religi ão alguma (ou várias).

Conclusão
A análise dos dados leva a concluir que a disponibilidade para
doar está relacionada ao status socioeconômico. As variáveis renda e
educação mostraram-se significativas para explicar as doações para
instituições; da mesma forma a variável idade mostrou ter algum impacto, o que pode ser atribuído ao fato de essa informação remeter ao
ciclo de vida das pessoas implicando, necessariamente, suas condições matenats.
Deve-se chamar a atenção, porém, para o fato de que os padrões
de diferenciação entre os três grupos não são iguais em todas as três
variáveis citadas.
Quanto à idade, o grupo dos que fizeram doações de dinheiro é
"mais velho" do que os que doaram bens e nada doaram , sendo que
esses dois últimos não apresentam diferenças significativas entre si.
Com relação à educação, os que doaram algo - seja dinheiro,
ou bens -são similares, "mais educados" que os não-doadores.
Já quando considerada a renda familiar, os três grupos apresentam diferenças significativas entre si: os mais ricos tendem a fazer
mais doações em dinheiro , os de menor renda tendem a doar com
mais freqüência bens e os mais pobres de todos tendem a fazer doações monetárias menos freqüentemente (embora façam donativos em
bens).

É digno de nota -

repita-se - o fato de que os brasileiros
muito pobres façam doações em dinheiro , seja em que proporção for.
Constatou-se finalmente que a assiduidade religiosa influi na
doação, assim como o tipo de religião adorada. Nesse caso, os espíritas kardecistas foram os que registraram a maior diferença proporcional. Note-se que os católicos têm uma proporção de não doação bastante próxima daqueles que declararam não ter religião alguma - o
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que deve se r qualificado pelo fato de que "se r católico" é um traço
cultural da m aioria d a po pulação, não necessa riam ente tendo a ver
com freqüência religiosa.

11.3. Doações de bens e dinheiro para pessoas: quantos são
Perguntou-se sobre doações em dinheiro e ben s não apenas pa ra
instituições, mas também diretamente pa ra pessoas, excetua ndo-se
parentes e amigos. É significativo o peso dessa "caridade direta", se
considerarmos o núm ero de pessoas que a faz, 28,7% da população.
As respostas sobre a quem se doa revelaram um a grande diversidade de definições, sendo a mais usual a clássica "pedintes/pessoas
desconhecidas", o u seja, a chamada esmola para os pobres. Outras do
mesmo tipo e maior defini ção, por ordem de freqü ência, foram "pessoas carentes", "idosos", "criança de rua/menor abandonado" "flagelados da seca", "desabrigados", "pessoas vindas do Nordeste/interior",
"trabalhador carente", "pessoas doentes" , "mulher com criança" etc.: é
longa a lista de mazelas brasileiras retratadas através das classificações
dos entrevistados. H á também o auxílio pessoalizado a mais próximos (fora parentes e amigos): "colega de trabalho" , "familiares de funcionário", "vizinhos pobres", "empregada doméstica", "faxineira", "senhora que doa para os pobres" (essa, revelando já "espec ializações" de
mediadores individuais) . E um a doação perdida entre essas revela que
os que reagem à situação também merecem , como tal, ser objeto de
ajuda: é o donativo a uma pessoa do Movimento dos Sem Terra. Ao
que tudo indica, um mapa das doações a indivíduos e as formas como
são classificadas revela traços de um cenário social brasileiro.
Nesse caso, como já foi dito, a proporção de indivíduos que faz
doações no Brasil aumenta bastante: sobe de 50% para quase 80%.
Portanto apenas um , entre cin co bras ileiros adultos, não realiza qualquer tipo de donativo, seja para instituições, seja para pessoas.
Para estudar as poss íveis diferenças no perfil dos indivíduos que
fizeram doações para instituições daqueles que fizeram doações diretam ente pa ra pessoas fora d a famí lia e de seu círculo de amizades,
foram criados quatro grupos: (1) doou para in stitui ções; (2) doou
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para pessoas; (3) doou para pessoas e inst iru ições; (4) não doo u. A
distribuição desses grupos se enco ntra na Tabela 9.

Tabela 9: Doadores e n ão-doadores de bens e dinheiro para
pessoas e instituições

I
Instiruições
Pessoas
Pessoas e instituições
N ão doo u
Total

Freqüência

o/o

o/o Acumulado
1--------

210
344
386
260
1200

17,5
28 ,7
32,2
2 1,7
100,0

17,5
46,2
78,4
100,0

Fo nte: Pesquisa ISER, 1998 .
Como se vê, quase um terço dos bras ileiros adul tos faz doações
de bens e dinheiro não através d e instituições, mas diretamente para
indivíduos fora do seu círculo fa miliar ou d e amizades (28,7%). Predomina, no entanto, a proporção dos que doam para pessoas, mas
também para instiruições: 32,2%. Aqueles que faze m do nativos apenas através de institu ições co mpõem o meno r grupo, d e 17 ,5%.

11.4. Quem são os doadores para pessoas?
Novam ente fo ram feitas as análises d as variáveis sexo, renda,
educação e religião.

Doadores de bens e dinheiro para pessoas e instituições, por sexo
Quando se leva em conta não apenas as doações para instiruições, mas também pa ra pessoas, faz diferença se o doador é homem
ou mulher (ver Anexo 6) .
Nota-se qu e as mulheres tendem a incluir nas doações um elemento mais pessoalizado, na medida em que os homens predo minam
na catego ria dos que doaram apenas para instiruições, e as mulheres na
categoria dos que doaram respectivamente para pessoas, e para insti tuições/pessoas (Tabela I O).
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Tabela 10: Doação para pessoas e instituições, por sexo
Sexo

N ão doo u

Pessoas

Mascu lino
Fem in ino
Total

52,3
47,7
I 00 (260)

47,7
52, 3
100 (34 4)

Institui ções [ Pessoas/ Inst ituições
54,8
45,2
100 (2 10)

39,9
60,1
I 00 (386)

Fonte: Pesquisa ISER, 1998

Religião e doações para pessoas e instituições
H á algumas diferenças, quanto à doação pessoalizad a o u insti tucio nalizada, entre as tradi ções religiosas diversas que estão se ndo
aqui con sideradas .
C onfo rme se vê no Gráfi co VI , os espíritas ka rdecistas fazem
m ais don ativos para instituições e pessoas/instituições. E ntre católicos e evangélicos predo minam as doações para pessoas e pessoas/institui ções. N esse sentido, os espíritas parecem ter m aior tendência a realizar doações através de instituições - o que é coerente com o grau e o
ideário de institucionalização do campo espírita (cf. G iumbelli , 1998).
Quanto à m etodologia aqui utilizada, ver Anexo 6.

Renda familiar e doações p ara pessoas e instituições
Existe um a correlação entre a renda familiar e o fato d e se doar
apenas para pessoas, apenas pa ra instituições ou para pessoas e instituições (ver o Anexo 8 quanto à metodologia empregada).
O s res ultados encontrad os fazem sentido: os indivíduos que fazem d oações apenas para pessoas têm o mes mo padrão de renda d os
que nada doam . D o universo, são os m ais pob res, registrando em
média renda de aproximadamente 4 salários mínim os.
Os que doaram so mente para instituições têm renda um po uco
mais elevada, em torno d e 5 salários . E os que d oam para instituições
e para pessoas têm a maior renda, ou seja, 7 salários mín im os.
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Escolaridade e doações para pessoas e instituições
A escolaridade está correlacionada às doações nos quatro grupos
examinados, de uma forma análoga ao que se viu quanto à renda.
Quem nada doou, tem também o menor grau de esco laridade
- média de 5 anos de estudo- ao passo que quem doou somente
para pessoas tem média um pouco maior, de 6 anos de estudos.
Já quem doou para instituições e para instituições/pessoas tem a
maior média, de 7,5 a 8 anos de estudos.
Esses valores devem ser considerados com cuidado, já que representam uma aproximação do ponto médio dos anos de estudos correspondentes a cada ciclo educacional, que é a variável original.

Conclusões
Os resultados revelaram que o grupo de entrevistados que fizeram doações para pessoas tem algumas similaridades com o grupo de
entrevistados que não fizeram nenhum tipo de doação. Em termos
gerais, podemos concluir que as doações para pessoas estão correlacionadas a segmentos mais pobres e menos escolarizados da população.1 4 Certamente, a doação institucionalizada pressupõe um montante mínimo de dinheiro ou bens doados, ao passo que a informal
pode ser de qualquer tamanho e feitio.

Notas
1

Observe-se que optamos por incluir os indivíduos que doaram dinheiro e bens
no grupo dos que doaram dinheiro. Ou seja, na rabeia acima, quem "doou di nheiro" pode ou não rer doado concomitantemente bens. Esse recorre - que
leva a uma subestimação do número de pessoas que doam bens- privilegia no
entanro a avaliação da doação em dinheiro para insriruições, critério que rem a
vantagem de permitir maiores comparações internacionais, já que raramente se
mede nas pesq uisas a d oação em bens.
2
O valor é aproximadamente o mesmo em d ólares, dada a equivalência nominal
entre o dólar e o real, à época da pesquisa.

; As com parações internacionais rêm-se co nsriruído em procedimento marcante,
nos est udos quantitativos so bre o chamado "rerceiro se ror", ou remáricas afins.
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Nesse caso, inco rre-se freqüememente na co mp aração tipo "coleção de bo rboletas" (como disse Ed mond Leach), o nd e se justapõe m variáveis medidas em um
co njunto amplo e diferenciado de países, para daí se chega r a ge neralizações sobre
"tipos" e "modelos" . Como obse rva Roberto da Mana em um estudo co mp arati vo exatameme entre o Brasil e os Es tados Unidos, "tal tipo de proposta comparativa jamais deixa de lado o seu aspecto imperial', po r não coloca r no mapa comparativo as categorias do obse rvador que, ass im , escapam d a co mparação. N ão se
co nsidera a rel evância dos temas para as diferentes sociedades, o u seja, o qu e elas
escolhem para ser co mparado (Da Mana, 1998). Esq uemas evo lutivos de expli cação das diferenças, os "prés" , "menos" e "mais" , surgem daí naturalmente.
4

A doação sob a form a de bens - que raramente é pesquisada - revela diferentes necessidades sociais. Po r exe mplo , em pesq uisa recente na Hungria co ntam as
doações de livros (Kuti , 1995).
5A

doação de alimentos foi enco ntrada com grande peso, po r exemplo, no campo do espiritismo kardecista, religião onde é ce ntral o valor da caridade e onde
são inúmeras as instituições de ass istência, se ndo a tradi ção religiosa co m maior
proporção de doadores, como se rá visto ad iante (cf. G iumbelli, 1998) .
6

A co nvivência, na Campanh a, entre os valores da sociedade orga nizada "cidadã"
e os da generosidade pessoalizada- as convocações se davam nos dois se ntidos
- foi uma novidade e chave da mobilização. Com o se rá visto adiante, esses
valores parecem conviver de forma peculiar, nas práticas de ação social.
7

H erbert de Souza não aceitou oferecimento de centrais telefônicas para arrecadar dinheiro pela TV, já que a campanha visava à mobilização e às co nexões e
envolvimentos pessoais diretos (ver Soares, 1998; Landim, 1998) .
8

Um ponto de referência foi a tipologia utilizada pelo Projeto Comparativo sobre
o Setor Sem Fins Lucrativos do Centro de Estudos da Sociedade C ivil da Universidade de Johns Hopkins.
9

Po r "defesa de direitos" compreende-se as entidades que têm nos seus ideários e
objetivos a promoção de cidadania, de direitos humanos e civis, ou a defesa de
direitos específicos de grupos e segmentos da população co mo mulheres, negros,
povos indígenas, homossexuais etc. Em "desenvolvimento com unitário" foram
enquadradas as organizações de ca ráter localizado dedicadas a prá ticas do chamado desenvolvimento local, ou associações de moradores, ou co munitárias, ou
qualquer tipo de associativismo localizado espacialmente. Essas duas últimas classificações são recobertas em grande pan e pelo que se vem chaman do de ONGs,
Organizações Não-Governam entais.
10

Pesquisas revelam , para os Estados Unidos, também um a pequena diferença a
mais quanto a doações de mulheres (apenas dinheiro) : 71.4% dentre elas faze m
doações, contra 65 ,3% dentre os homens (H odgkinson and Weitzman, 1996) .
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11

A variável renda familiar es tá codifi cada no banco de dado s por faixas de renda,
o que impede se u tratamento como uma variável co ntínua. Co ntudo, das faixas
de renda podem se r calculados pontos médios, permitindo assim o uso de estatísti cas aplicáveis apenas às variáveis contínuas - lembrando-se que esta variável é
medida em salários mínimos.
12

Como trabalhamos a partir de faixas de rendas, os resultados quanto às proporções apresentadas podem ser utilizados co mo uma demonstração aproximada.
13

Esse padrão de maior proporção de renda doada pelas camadas de menor renda
ocorre também nos Estados Unidos, onde igualam-se as duas pontas- maiores
e menores rendas familiares - caindo a proporção de doações segundo renda
familiar quanto aos segmentos médios. Forma-se uma U-shape curve, fenômeno
que vem merecendo análises variadas (ver, por exemplo, Schervish and Havens,
1995). Também nesse caso, os menos ricos doam mais, proporcionalmente, para
a área das religiões (e qualquer comparação terá de considerar, entre outros fatores, o que significa essa menor renda familiar nos dois países, em termos das
condições de vida das famílias que com ela vivem- as diferentes "pobrezas").
14
A variável idade não foi incorporada nessa análise pois mostrou ser não significativa ao nível de 5%, refletindo, provavelmente, o efeito de separar os doadores
para instituições em dois grupos, os que contribuíram somente para organizações
e os que contribuíram para organizações e pessoas.
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III. O trabalho voluntário

'/1gora, gostaríamos de fozer algumas perguntas sobre o trabalho
voluntário, ou seja, atividades que as pessoas fozem de graça para ajudar
instituições ou outras pessoas QUE NÃO SEJAM PARENTES E AMIGOS. Por exemplo, algumas pessoas trabalham de graça num hospital ou numa escola,
outras dedicam uma noite por semana ajudando na associação de moradores, na igreja ou em grupos de jovens. Algumas fozem campanhas, dedicam seu tempo sem receber nada, outras ajudam numa creche, jàzem
visitas a idosos ou cuidam de pessoas necessitadas etc. "
Com essa introdução geral iniciou-se a parte do questionário
dedicada ao chamado trabalho voluntário - termo não necessariamente identificável por grande parte das pessoas que "ajudam" em
alguma organização, ou prestam serviços a outros indivíduos.

111.1. Para instituições: quantos, quanto, o que e para quem
Quantas pessoas fazem trabalho voluntário para instituições, no Brasil? Qual o tempo dedicado a essas atividades?

São 22,6% os adultos que doam alguma parte que sej a do seu
tempo para ações de "ajuda'' a alguma entidade ou pessoa física fora
de suas relações mais próximas, ou 19.748.388 pessoas. Desses, os que
fazem voluntariado apenas em instituições são 16%, ou 13.905.532
pessoas.
A média de horas doadas através da prestação desses serviços
voluntários é de 74 horas por ano, ou de 6 horas mensais.
A Tabela 11 mostra que há uma relativa concentração de volun tários doando entre 21 e 50 horas de trabalho, por ano (ou seja, 1,7 a
4 horas por mês).
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Tabela 11: Porcentagem de voluntários, por número de horas
trabalhadas por ano
Número de horas trabalhadas

%

Até 10
11 a 20
21 a 50
51 a 100
101 a 200
Mais de 200
Não sabe quantas horas
Total

14,1
13,1
25,6
11,1
9,0
6 ,5
20,6
100,0

Fome: Pesquisa lSER, 1998.

Novamente nos vemos às voltas com a questão de critérios para
avaliar o significado desses números. Mantendo as mesmas ressalvas
que utilizamos quanto às doações , o primeiro comentário é que nesse
caso também os EUA são campeões: cerca de 49% de voluntários,
totalizando 90.000.000 de pessoas, com uma média de 4,2 horas semanais de doação de tempo.
Mas nesse caso, os Estados Unidos estão bem acima da média
mundial , para os 22 países pesquisados por projeto da The Johns
Hopkins Universiry, a qual é de 28% da população total (Salamon e
outros, 1999). Ricos e pobres parecem não se distanciar tanto, quando está em jogo o trabalho voluntário, se comparado às doações . E a
pobreza brasileira parece contar menos aqui, na disposição de ajudar.
Por exemplo, estamos bem perto da França, onde 23,4% das pessoas
declararam ter feito trabalho voluntário.

Que tipos de atividades executam?
Como se vê pelo Gráfico VII , mais de metade (52,7%) das atividades realizadas por voluntários está ligada à manutenção quotidia. na da infra-estrutura da organização: são trabalhos de escritório como
atendimento ao público, manutenção das dependências, alimentação
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e ouuos se rviços gerais, os quats não ex igem maiores qualificações
por parte do voluntário .
Seguem de longe as atividades para levantar recursos - que podem co mpreender desde campanhas e relacionamento com a mídia,
até pequenos bazares e querm esses (15,3%) . Têm expressão semelhante (14,2%) as atividades ligadas a práticas religiosas. Observe-se
que está sendo considerado aqui não o número de pessoas, mas de
atividades, as quais podem superpor-se, para os mesmos voluntários.
Aparecem com menor freqüência as atividades de intervenção
direta com os grupos atendidos pela instituição , como apoio e
aconselhamento psicológico, ou educação e treinamento. Apenas 3%
declarou pestar serviços profissionais, compreendendo-se aí atividades qualificadas tais como médico , dentista, advogado etc. Surgem
ainda com menor expressão as atividades relacionadas a lazer e cultura, bem como cuidados pessoais diretos aos grupos atendidos (como
idosos, mendigos , crianças de rua etc.).

Em que áreas atuam os voluntários?
Repete-se aqui de forma ainda mais acentuada o padrão observado quanto às. doações em dinheiro e bens: a área "instituições religiosas" recebe a maior parte do tempo doado. Ou seja, considerandose o número de horas de trabalho voluntário, cerca de 58% desenvolvem-se através de espaços diretamente ligados a igrejas e centros de
culto religioso (Tabela 12) .

Tabela 12: Tempo de trabalho voluntário, segundo áreas de
atividades
Áreas de atividades

Instituições religiosas
Assistência social
Educação
Desenvolvimento e
defesa de direitos
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Trabalho voluntário
%em horas
58,7
16,7
8,9

7,9

Saúde
Associações profiss io nais
O utras
Total

6,5
0,4

0,9
100

Fonte: Pesquisa ISER, 1998 .

Como se vê, temos no caso do trabalho voluntário para instituições um padrão mais diversificado entre áreas de atividades, se comparad o com o de doações de bens e dinheiro. O segundo lugar na
utilização do trabalho voluntário ainda é o d as instituições de "assistência social" (16,7%). Seguem-se "educação" e "desenvolvimento e
defesa de direitos", absorvendo respectivamente 9% e 8% das horas
de trabalho voluntário. Tem ainda expressão a área da "saúde", com
6,5% .
No entanto , pelo que se viu, quase 80% do tempo dedicado ao
trabalho voluntário é também realizado nas duas áreas tradicionais da
ação social, as igrejas e grupos religiosos e as instituições de assistência
social (comumente chamadas "obras sociais", ou "instituições filan trópicas"). Ressalte-se, no entanto , a expressão de uma área recente e
de ideários modernos e politizados, co mo a de "desenvolvimento e
defesa de direitos", onde se situam as chamadas ONGs e associações
comunitárias diversas (7% das horas trabalhadas voluntariamente).

111.2. Quem são os que trabalham voluntariamente para instituições?
Assim como foi feito para os que doaram dinheiro e bens para
instituições, examinamos algumas características dos doadores de trabalho. As variáveis pesquisadas foram: sexo, idade, renda, escolaridade e religião.

Idade e trabalho voluntário para instituições
Analisando-se o perfil etário dos que fizeram e dos que não fizeram trabalho voluntário , percebe-se que as proporções não inserem

55

v,

()

.....
p_),
:::l"l

C\

(')

o

~

....,

-6'

Escritório/administração

o

"'o..

Lazer/cultura

(b

,..,
p.l

s:
o..

Serviços profissionais

p.l

o..

Psicológico/aconselhamento

(b

"'

4

ó

Cuidados pessoais

~

l;it#!ii&Wijliit4,5

:::3
,..,
p_),

Ensino/treinamento
-.Mjk - H**

.....

;;:;·

e}it11 ,4

Atividades religiosas

"'

"'

-..>®~W#4i§§~f#%Ji#r<!:@@#ti#fii?i#i!%,\J 18,4

p.l

.....

Levantar recursos

p.l

..,;:M,M_-\"i%.%%i&"WW~~'%"~

53,7

:::3

"',..,c.

Limpeza/infra-estrutura

o

10

20

30

40

50

60

c:
.;; ·
0\
(b

"'

um padrão claro (Gráfico 8). As es tatísticas mosrram também que
não há associação significanre enr re idade e propensão para trabalho
volunrário (ver Anexo 9) .

Gráfico 8: Trabalho voluntário para instituições por idade

18 A 24

25 A 34

35 A 44
~Tr abalho u

45A 54

55 E MAIS

o Não trabalhou

A título descritivo, pode-se observar que há uma m aior proporção de volunrários na faixa etária que vai de 35 a 54 anos.

Grau de instrução e voluntariado
Assim como nos casos de gênero e de idade, a análise estatística
dos dados demonsrrou que não há diferenças significativas de grau de
instrução entre os grupos que fazem e os que não fazem trabalhos
voluntários (diferentemenre, ponanro, dos resultados quanto às doações d e dinheiro e bens).
O Gráfico 9 mostra os d ados enconrrados (e a análise estatística
encontra-se no Anexo 1O).
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Apenas a título descritivo - ou seja, embora não haja diferen ças estatisticamente relevantes quanto a quem doa e não doa - podemos ver que entre os que fazem trabalho voluntário são expressivos os
que têm o segundo grau completo .

Renda e voluntariado para instituições
Também ao contrário das doações de dinheiro , a variação nas
proporções dos que trabalharam como voluntários não está claramente
relacionada à renda familiar mensal (Tabela 13) .

Tabela 13: Trabalho voluntário para instituições por renda
familiar mensal (em salários mínimos)
Renda familiar

Trabalhou

Não trabalhou

Mais de 20
Mais de 10 a 20
Mais de 5 a 10
Mais de 2 a 5
Mais de 1 a 2
Até 1
Não opinou

14,3
24,3
15, I
18,6
14,3
9,2
9,4

85,7
75,7
84,9
81,4
85,7
90,8
90,6

Fome: Pesquisa !SER, 1998.
A tabela não apresenta um padrão claro e consistente de associação entre renda e trabalho voluntário, o que se pode perceber pelo
fato de a porcentagem de participação como voluntários das pessoas
com renda maior que 20 salários mínimos ser igual à daquelas com
renda entre 1 e 2 salários mínimos (ver no Anexo 11 os procedimentos estatísticos que comprovam essas conclusões) .
Os testes estatísticos permitem afirmar que ambos os grupos,
voluntários e não-voluntários, têm em média renda mensal familiar
de 5 salários mínimos.
Daí se pode constatar que a maioria dos que participam deste
tipo de atividade é o cidadão comum, médio. No caso do Bras il , onde
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grande parte da popul ação está co ncentrad a nas faixas de renda baixas, isso significa que o grosso do trabalho voluntário é realizado pelas camadas mais populares.

Religião e trabalho voluntário para instituições
Assim como ocorre no caso das doações, o faro de se ter ou não
religião não é estatisticamente significativo, quanto à propensão das
pessoas a fazerem trabalhos voluntários.
No entanto, também aqui há uma clara correlação entre a intensidade da adesão religiosa - medida pela freqü ência a cu ltos e igrejas
- e a prática do voluntariado.
Como se vê no Gráfico X, há um aumento contínuo da proporção de pessoas que exercem trabalhos voluntários, conforme cresce a
sua freqüência a cultos religiosos. Se, dentre os que freqüentam cultos
mais de uma vez por semana, 37,7% doam algum tempo de trabalho ,
entre os que afirmaram freqüentar somente algumas vezes por ano apenas 9,3% fazem trabalho voluntário. E apenas 0,5 % trabalhou voluntariamente, entre os que afirmaram não participar de cultos religiosos.
O trabalho voluntário, diferentemente das doações, independe
do ripo de filiação religiosa de quem o faz. 1

A. Conclusões
A única característica que se mostrou significativa, quando consideramos o perfil dos que doam tempo de seu trabalho para instituições, foi a freqüência a cultos religiosos. Fora isso, em tudo mais o
perfil do voluntário é o do brasileiro médio, do cidadão comum. Pessoas de diversas idades, rendas, níveis educacionais e religiões se oferecem para doar seu tempo - nenhuma dessas variáveis demonstrou
ser significativa na diferença entre pessoas que fazem ou não fazem
trabalho voluntário.

Nota
1
Observe-se que, ao co ntrário do se nso co mum e rambém de resultados de pesquisas parciais ou localizadas, que não foi encontrada correlação entre o sexo e a
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pro pensão a fazer trabalhos vo luntári os: tanto ho mens , co mo mulheres o faze m.
Ver Anexo 12 quanto à metodo logia.

Gráfico 10: Trabalho volu ntário para instituições por
frequência a culto religioso
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IV Atitude e opinião sobre doação e voluntariado

As questões sobre opin ião consistiram em um conjunto de sentenças para as quais o entrevistado deveria optar, para cada uma das
opções, se: (a) conco rda totalmente; (b) concorda em parte; (c) nem
concorda nem discorda; (d) discorda em parte; (e) discorda totalmente. 1

IV 1. Questões de opinião/atitude sobre doação
Apresentou-se aos entrevistados a seguinte lista, nessa ordem:
Ninguém sabe para onde vai o dinheiro doado para as instituições.
2 - Todo cidadão deve doar algo para melhorar a sociedade.
3 - Se o governo cumprisse suas responsabilidades não haveria necessidade das pessoas fazerem doações.
4 - A doação de dinheiro, roupas ou alimentos não resolve o problema
dos necessitados.
5 - Estou cansado de me pedirem para dar dinheiro para todos os tipos
de causas.
6 -A caridade ajuda a manter as coisas como estão, ou seja, não resolve
de fato os problemas.
7 - Fazer doações para pessoas mais necessitadas é uma forma de retribuir as oportunidades que se teve na vida.
8 - A necessidade de doar é maior agora do que há alguns anos atrás.
9 - Doar para pessoas que a gente conhece é melhor do que doar para
instituições
I O - Fazer caridade através de doações faz parte de minha crença religwsa.
1-

Pode-se concluir, pelas respostas, que predomina largamente um a
visão positiva da prática de fazer doações na área social. São positivas ,
como se vê abaixo, as ci nco primeiras opções mais votadas na preferência dos entrevistados, ou seja, todas com mais de 70% de "concordo totalmente".

62

Três opções mereceram dos entrevistados um grau de "concordância total" acima dos 75% (e a seqüência não mudaria, caso acrescentássemos a segunda opção, "co ncordo em parte"):
(8) A necessidade de doar é maior agora do que há alguns anos atrás
(82,3%);
(7) Fazer doações para pessoas mais necessitadas é urna forma de
retribuir as oportunidades que se teve na vida (78,4%); e
(2) Todo cidadão deve doar algo p ara melhorara sociedade (77,8%).
Sugere-se, através da opção mencionada em primeiro lugar acima, que a prática da doação não é vista como coisa do passado m as ,
pelo contrário, como algo que merece ser expand id o, em função de
alguma necessidade que também aumenta.
Se tomarmos as outras duas opções acima, veremos que se combinam duas lógicas, nas percepções quanto aos motivos para doar
bens ou dinheiro para institui ções: a da dádiva, ou da reciprocidade,
e a da pa rticipação "cidadã" nos destinos da sociedade. Aparentemente, não há contradição entre uma prática vista como pessoalizada e
referida ao domínio da obrigação moral e a mesma prática percebida
como obrigação cidadã, no sentido de dever de participação em prol
da sociedade. Ao que tudo indica, os entrevistados apontam para a
convivência e a coerência entre duas motivações pertencentes a domínios diversos da vida social.
Ainda acima das 70% de respostas que "concordam totalmente"
com as asserções propostas, estão mais duas opções:
(3) Se o governo assumisse suas responsabilidades não haveria necessidade de as pessoas fazerem doações (74,2%).
( 1O) Fazer caridade através de doações foz parte de minha crença
religiosa (70%).
Essas duas respostas indicam uma continuidade quanto às percepções apontadas acima. Reafirm a-se, através da motivação religiosa, o peso da doação pessoalizada e como obrigação de fundo moral .
Isso não é contraditório com a idéia de que o Estado deve agir, de que
cabe a ele solucionar o probl ema no plano das necessidades.
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De fato, como não podi a d eixar de ser, surge aí a marca da cultura estatizante brasileira: espera-se que o Estado faça, e nesse sentido
a doação aparece como um (inconveniente, ou paliativo) substituto
da ação governamental. No entanto no contexto brasileiro e quanto à
ação social, têm convivido historicamente com essas concepções os
valores associados à caridade pessoal, à reciprocidade, à gratuidade,
vistas como pertencentes ao domínio do privado. Essas duas faces da
medalha deixaram pouco espaço para a legitimidade e o reconhecimento de uma ação "privada, porém pública" por parte de indivíduos
e instituições. Isso só recentemente vem se afirmando e a quantidade
de adesões à opinião (2) acima parece sinalizar nesse sentido.
Já as cinco opções seguintes, menos positivas, mereceram menores proporções deaprovação: entre 50% e 60% quanto ao "concordo totalmente" (coerentemente, estão também entre as que obtiveram
maiores índices de "rotai discordância").
(6) A caridade ajuda a manter as coisas como estão, ou seja, não
resolve de fato os problemas (59,6%).
(9) Doar para pessoas que a gente conhece é melhor do que doar
para instituições (53,3%).
( 1) Ninguém sabe para onde vai o dinheiro doado para as instituições (53,2%).
( 4) A doação de dinheiro, roupas ou alimentos não resolve o problema dos necessitados (51 ,8%)
Se o peso da religião na doação aparece na resposta (10), aresposta (6) mostra que é também significativo, embora em menores
proporções, o número de pessoas que se coloca criticamente com relação à "caridade" enquanto meio eficaz de enfrentar problemas. Observe-se no entanto que, em tese, essas duas respostas podem também
ser compatíveis: a caridade é percebida como obrigação de ordem
religiosa, mas não pragmática ou instrumental, enquanto forma de
resolver problemas da sociedade.
Já as respostas (9) e (1) revelam desconfiança nas instituições.
Estão na faixa de 53% de "concordância total", de freqüência portanto bem mais baixa que as opiniões positivas expressas mais acima.
Observe-se também que essas questões mereceram razoável grau de
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rejeição. O faro de mais d e 50% das pessoas co nco rd arem co m elas
não é, no enta nto, de se est ranha r, dada a hi stó ri a de fraudes e ausê ncia d e co ntro le público e tran sparência no funcionamento das inst ituições fi la ntróp icas, no país - acresce nd o-se a d esco nfi ança inst itucional genera lizada na sociedade brasil eira.
Po r fim, há a res pos ta que mereceu menos co nco rd â ncia total
(40,4%) e maior di scordância total (26%) :
(5) Estou cansado de me pedirem para dar dinheiro para todos os
tipos de causa.
Ou seja, as pessoas não se se ntem muito requi sitad as a fazerem
doações.
Essas respostas, porta nto , indicam que há uma forte tendência a
se considerar o ato d e fazer doações pa ra causas sociais algo necessário
- e cada vez mais necessário - seja por mo tivações pessoais morais
e religiosas, seja por ideá rios relacionados à participação nos rumos
da soc iedade, seja pel a inoperância do Estado. Ao mes mo tempo , há
alguma d esco nfian ça quanto ao ca mpo das instituições dedicadas à
ação social. E aponta-se para uma situação em que as doações seriam
mais "es pontâneas" do que motivad as por so lici tações dos potenciais
beneficiários, revela ndo-se o pouco vi go r do "m a rketing social", ou
de apelos mediáticos e profiss ionalizad os à doação, no co ntexto "fi lantrópico" bras ileiro.
Relacionando-se as respostas à co ndição de doadores e não-doadores concluímos que, na sua maiori a, isso não faz diferença, ou seja,
as opiniões independem da pessoa ter ou não feiro don ativos.
Ape nas em um caso os doadores de dinheiro e bens para insti tui ções te nde ram a conco rd ar co m um a visão crítica so bre essa práti ca: apesar de fazerem don ativos, ten dem a co ncordar co m a idéia de
qu e a caridade não resolve de fato os probLemas. Por que então doam?
Pode-se leva nta r a hipó tese de que o doador não co ncebe sua doação
como pe rtencente ao terreno d a "caridade". Ou ainda que faz "caridade" por obri gação religiosa e não mo vido pel a intenção de resolver os
problemas. De qualqu er fo rma, a doação é realizad a, mas não vista
como "caridade"; ou então, co m o propósito de "solucionar". Podem
incluir-se aí as doações vistas como "e mergenciais", aquelas que se
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fazem diante de situações críti cas, mesmo considerando-as de alcance
limitado.
Observe-se que, com relação às d emais opiniões apresentadas,
não há diferenças entre doadores e não-doadores . Se algumas dessas
opiniões são negativas e outras positivas, há um ce rto grau de incongruência entre práticas e concepções, quanto ao ato de fazer doações
para instituições.
Tomando-se as questões de opinião sobre doação na sua relação
umas com as outras, vê-se que estão correlacionadas entre si, indicando que a concordância/discordância é consistente ao longo de todas
as sentenças. Mas há uma exceção significativa: "fazer caridade através
de doações foz parte de minha crença religiosa" - como se viu , afirmação que mereceu 70% de concordância total - é concepção que
independe tanto da avaliação quanto ao destino do dinheiro doado
(1) , quanto ao fato de que as doações não resolvem problemas (4) ou
de se estar cansado de ser requisitado para dar dinheiro (5). Em suma,
a caridade enquanto motivação religiosa está fora da lógica instrumental, é obrigação pessoal moral que independe de suas conseqüências sociais concretas, estando aí em jogo outras dimensões na relação
entre doador e receptor.

IV. 2. Questões de atitude e opinião sobre voluntariado
A lista de questões sobre trabalho voluntário foi a seguinte:
Se o governo cumprisse o seu dever as pessoas não precisariam ajudar
os outros praticando atividades não remuneradas.
2 - O trabalho voluntdrio foz parte da cidadania e ajuda a construir
1-

uma sociedade melhor.
3 - Estaria disposto a trabalhar como voluntdrio se soubesse onde poderia ajudar
4 - Me dedicar a atividades sem pagamento para ajudar os outros foz
parte de minha crença religiosa.
5 - Trabalhadores voluntdrios tiram o emprego de trabalhadores remunerados.
6 - Não tenho tempo para me dedicar ao trabalho voluntdrio.
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7-

Organizações que utilizam serviços de trabalhadores voLuntários são
geralmente menos eficientes.
8 - Uma vantagem de colaborar em instituições é poder encontrar e
conhecer pessoas.
Assim como para as doações, também no voluntariado percebese uma tendência clara à sua valorização, por parte dos entrevistados.
É interessante começar-se pelas afirmações que mereceram menor concordância, pois elas revelam algo sobre a percepção da especificidade do trabalho voluntário. As mais rejeitadas são:
(7) Organizações que utilizam serviços de trabalhadores voluntários são geralmente menos eficientes (só 27% concordam totalmente
com a afirmação e 33% discordam totalmente).
(5) Trabalhadores voluntários tiram o emprego de trabalhadores
remunerados (23% concordam totalmente e 45% discordam totalmente).
Essas respostas , sobretudo a última, denotam percepções sobre
o trabalho voluntário como algo que se situa em plano diverso da
racionalidade própria ao emprego remunerado, ou ao mercado de
trabalho convencional. O voluntariado, ou esse trabalho de graça,
não está correlacionado à qualidade e eficiência do trabalho realizado,
nem tampouco o voluntário concorre no mesmo plano com o funcionário contratado, na concepção dos entrevistados. O trabalho voluntário é prática de qualidade específica, paralela ao emprego, ou
trabalho remunerado.
Já as idéias com as quais houve maior concordância total são:
(2) O trabalho voluntário foz parte da cidadania e ajuda a construir uma sociedade melhor (86,6%).
(8) Uma vantagem de colaborar em instituições é poder encontrar e
conhecer pessoas (76,5%) .
Observe-se que também aqui há uma superposição de lógicas,
quanto às idéias sobre motivações positivas para o trabalho voluntário : a impessoal, da cidadania e participação pública (2) e a pessoal,
privada, relacionada a formas integradoras de sociabilidade (8). 2
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Segue co m menor número de co nco rd â ncias totais, mas ainda
com uma cotação mui to alta, a afirm ação:
(I) Se o governo cumprisse o seu dever, as pessoas não precisariam
ajudar os outros com atividades remuneradas (67,8%).
O mes mo padrão de respostas o btid o qua nto às doações repetese aqui: as pessoas co nsideram o voluntariado uma atividade pos itiva,
necessária para melhorar a sociedade e também para a sua própria
vida social - e como veremos logo abaixo, religiosa. No entan to, não
deixam de dizer que o governo tem de "cumprir o seu deve r" - isso
não é papel do voluntário. Podemos pensar que o papel do voluntário
é outro, que não o de atender a necess idades que caberia ao governo
atender, segundo os entrevistados. Mas nem por isso se vai deixar de
ajudar.
Por fim, também há relativamente alto índice de co nco rdância
com as outras duas concepções positivas quanto ao volunta ri ado:
(3) Estaria disposto a trabalhar como voluntário se soubesse onde
poderia ajudar (60,5%).
(4) M e dedicar a atividades sem pagamento para ajudar os outros
foz parte de minha crença religiosa (62%).
A análise d e correlação permite avali ar a relação das variáveis de
opinião entre si, bem como a relação entre ser voluntário e a opinião
sobre voluntariado.
Voluntários em instituições te ndem a co ncordar mais co m as
afirmativas (3) e (4) do que os não-vo luntá rios. Afirma-se aí, em primeiro lugar, a disposição e disponibilidade de quem faz trabalho voluntário para "ajudar" ainda mais , ao m es mo tempo em que se repete
a idéia expressa quanto às doações, de qu e há escassez d e d em anda e
apelos específicos para o voluntariado. A segunda afirmativa (4) mostra que o trabalho como volun tário, para quem efetivamente o faz
para instituições, está relacionado à atitude religiosa - co mo se viu
também em grande medid a quanto às doações. Ac resce nte-se que
respondentes que fizeram trabalho voluntário para pessoas apresentaram também correlação significat iva na questão (4) acima, relat iva à
religião. Esse res ultado apo nta para rel ação já constatada a nteriorm ente entre a prática reli giosa e o trabalh o voluntário .
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IV 3. Conclusões
Chamados a dar opinião a respeito do ass unto, os entrev istados
revela ram antes de mais nada, como se vi u, que predo min a la rgamente um a visão positi va tanto do ato de fazer doações , co mo da ajuda
não remunerada, independ ente mente de as realizarem ou não.
Predominam também idéias de que não há apelos suficientes o u
sistematizados para qu e os indivídu os doem seu tempo e dinheiro.
Em um a observação geral sobre as repos tas, pode-se dizer que
coexistem du as lógicas, nas percepções quanto aos mo tivos para doar
bens o u dinheiro. Por um lado, houve o mais alto grau de concordância co m relação às asse rções referidas ao dom íni o da reci procidade e
da obrigação moral e reli giosa, assim como a formas integradoras de
sociabilidade. São as do tipo "jàzer doações a pessoas mais necessitadas é
uma forma de retribuir as op ortunidades que se teve na vida", ass im
como "fazer caridade através de doações" - ou "me dedicar a atividades
sem pagamento para ajudar os outros" - "foz parte de minha crença
religiosa", ou ainda "uma vantagem de colaborar em instituições é poder
encontrar e conhecer pessoas". M as a m esm a propo rção de concordância mereceram as afirm ações que remetem a ideários d e participação
ci dadã e res ultados para sociedad e, co mo "todo cidadão deve doar algo
para melhorar a sociedade", ou "o trabalho volu ntário foz parte da cidadania e ajuda a construir uma sociedade melhor". São lógicas que coexis tem na percepção tanto dos que declararam doar tempo e dinheiro , co mo dos que afirm aram não doar.
E nada disso é co ntraditó rio tampouco, na cabeça dos entrevistad os, com o a idéia de qu e cabe ao governo "assumir as suas responsabilidades", ou "cumprir o seu dever", nessa área de carências sociais.
Po r um lado, é importa nte que as pessoas façam, por diversos motivos; por outro lad o, o Estado deve fazer. Po rtanto e como foi dito ,
não se deixa de reafi rmar a cultura "estatizante" bras ileira - ou uma
reação à ainda maio r preca rização das po líti cas sociais em tempos presentes. D e fato essas concepções co nvivem historicam ente no Brasil,
quanto à ação social, co m os valores associados à caridade pessoalizada
o u outros a nálogos, vistos co mo pertencentes ao d omínio do privado .
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Essas duas faces da medalha - Estado ou caridade - deixaram pouco espaço para o reconhecimento de uma ação "privada, porém pública" nesse campo, conforme modelos anglo-saxões . Isso só recentemente vem se afirmando, como revelam também as idéias "cidadãs"
acima.
f nesse terreno de ações - ao que parece, quantitativamente
significativo e bastante relacionado ao mundo das religiões e da assistência social - que se inserem as novas perspectivas e projetos da
doação e do voluntariado.

Notas
1

Essas asserções reproduzem, com algumas modificações, o questionário elaborado no quadro do Projero Comparativo da Universidade Johns Hopkins.

2

Vale atentar para o faro de que as opiniões positivas quando se menciona a
"cidadania" teriam de ser relativizadas: a palavra virou senso comum e a reação
esperada é aprová-la.
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V Em resumo

Há poucos anos atrás um grupo de pesquisadores reuniu-se num
projeto que visava estudar a ação social realizada por parte de instituições e agentes não governamentais. 1 Em todos os casos estudados,
aparecia com destaque o envolvimento de indivíduos através da doação de dinheiro e bens, assim como de participação militante ou "ajuda" com trabalho não remunerado. Ressaltava também a amplitude e
variedade dessas iniciativas e redes baseadas em valores diversos e formas variadas de solidariedade e participação.
Percebemos também que não é tão simples como comumente se
supõe traçar fronteiras rígidas entre ass istência e política, assistência e
religião, relações de reciprocidade e lógica da cidadania, quando estamos lidando com as ações voluntárias dos indivíduos no campo da
ação social, suas conseqüências concretas e as representações que delas fazem os seus agentes . Isso ficou ressaltado não apenas quando
pesquisamos a Campanha contra a Fome, mas também as redes religiosas de ação social (ver Novaes, 1998; e Guimbelli, 1998). Por fim,
vimos que esse é um campo em transformação: as ações tradicionais
na área da assistência social têm mais espaços, na sociedade brasileira
atual, de publicização, de politização (ver, por exemplo, os novos conselhos ou orçamentos participativos) . De sair do âmbito privado em
que se colocaram através da história para uma ação em benefício público. Claro está que essa tendência não é a única, e talvez seq uer a
predominante. Conhecendo a história e a cultura política do país, as
relações de clientelismo e fisiologismo político não podem estar ausentes desses espaços de atividades em renovação.
Portanto e como se disse, nessa redescoberta de coisas tão antigas como a doação e o voluntariado, e em ações no sentido de promovêlos e incentivá-los na sociedade brasileira, estamos às voltas com possibilidades contraditórias: "refilantropização" da questão social ou estímulo de caminhos que conduzem à participação cívica? Contribui-
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ção pa ra criar form as pos itivas e in tegradoras de soc iabilidade di an te
da "desafiliação social" ou enganosa panacé ia para os problemas sociais diante da retração do Estado? É um campo de diferenres se ntidos e possibi lidades o nd e cabe, cerramente, inves tir nas positivas.
Voltando às motivações ini ciais da pesquisa aqu i aprese ntada,
vimos que hav ia poucos dados sobre essas ações indi viduais e resolvemos que uma pesq uisa quanmativa ser ia um passo imporranre para
posterio rmente prossegui r aprofu ndando o assumo.
Em qu e pese a repeti ção do que fo i exposro ao lo ngo do texro,
vale aqui uma sistematização res umida dos principais res ultados enco ntrados.
Quantos são os que fazem doações (o u don ativos, como incluímos na pergunta) e trabalhos voluntários no país?
No Bras il , 50% das pessoas fazem doações em dinheiro ou bens
para instituições- 21% doam dinheiro e 29 %, apenas bens (estes,
na sua grande parte, alim enros).
São 44.200.000 indivíduos, ou o eq uivalente à população d a
África do Sul. Se so rnarmos a esses os que fazem doações apenas para
pessoas, diretam ente (sem passar por institui ções), chegamos a qu ase
80% , perto de 70.000.000 - 4 entre 5 indivíduos ad ultos doam
algo para alguma entidade ou alguém, em algum momento. Isso, levando-se em co nta que a amostra incluiu pessoas com mais de 18
anos e que vivem em cidades com mais d e I 0.000 hab ita ntes, em
todo o país.
E quantos realizam "tra baLho voLuntário, ou seja, atividades que
as p essoas fazem de graça para ajudar instituições ou pessoas que não
sejam p arentes e amigos", conform e se perguntou no questionário? São
22,6% os que doam alguma parte que seja do seu tempo para ações
de "ajuda'' a alguma entidade ou pessoa fora de suas relações mais
próximas. São 19.748 .388 pessoas. Dessas, as que fazem voluntariado apenas em instituições são 16%, ou 13.905 .532 pessoas, com uma
média de 6 horas mensais.
Quanto às doações: que volume é doado? Os 21% que doam
dinheiro, acum ularam a ce rca de R$1.703.000.000 em doações. O
valor médio da doação individual é de R$ 158,00 por ano (esses valores são da época em que o real se equipa rava nominalmente ao dóla r) .
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Isso é muiro, isso é pouco? É valor in signifi cante, se co locado
por exemplo ao lado do que se a rrecada no campeão Estados Unidos,
a partir das doações que são feitas por qu ase 70% da população adulta - U$ 111 bilhões, com valor m éd io de U$ 1.01 7,00 anual por
doação. É menor, também , (mas não tanto) do que os dados que se
co nh ecem para outros países desenvolvidos na maiori a dos quais, digase de passagem, há incentivos fiscais para doações individuais, benefício que foi suprimido recentemente no Brasil (mas que, também, pouco
se teve o costume de usar). Esses co nfrontos de qua ntidades, no entanto , a pouco levam se os números não forem anali sados dentro de
seu contexto. No caso do Brasil, considerando fatores como o grau de
pobreza existente, a debilidade d a cultura associativi sta ou da participação insti tucional , a quantidad e de pessoas e as doações realizadas
parecem significativas. Outra possibilidade de analisar o significado
m ateri al dessas doações individuais é medir seu peso pelo lado das
instituições que as recebem. Uma pesquisa sobre as fontes de recursos
para o enorme conjunto das organizações registradas como sem fins
luc rativos revelou que as doações de indivíduos são responsáveis por
14% do financiamento total do "seror" (as empresas doam 3,2%, o
governo pa rticipa com 14,5% e 68% d e recursos vê m d e receitas próprias - proporções que estão na média para a América Latina, segundo d ados da m esma pesqu isa).
Quanto à distribuição, o padrão brasileiro não foge ao também
encontrado em outros co ntextos: uma enorme quantidade de pequenas doações - 65% dentre elas é de menos de R$ 100,00 anuais,
sendo que 41% doa menos que R$ 20,00 por ano. O pessoal doa
pouco, m as doa. As grandes doações - acima de R$ 500,00 - somam apenas 4% dos casos. A desigualdade econômica parece estar
refletida também na enorm e desigualdade de faixas d e quantidades
doadas: essas 4% de pessoas qu e fazem "grandes" doações são responsávei s, no entanto, por 56% do vo lume rotai das doações.
Para que tipo de instituição são feitas as doações? Co nsiderando-se o torai do volume de recursos doados, 50% vai para as instituições religiosas (igrejas, paróqui as, locais de culro - através das quais
fazem -se também trabal hos sociais) e 46% para as de assistência so-
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cial (consideradas como tal instituições dedicadas a práticas assistenciais
diversas, como creches, abrigos, orfanatos, atend imento a população
que vive na rua etc.). Apenas 2,8% da quantidade doada destina-se a
outras instituições (de saúde, educação, defesa de direitos, ação comunitária) . Observe-se que, apesar de mobilizarem doações de maior
vulto, as instituições religiosas caem em representação proporcional,
caso se considere não o volume de dinheiro , mas o número de doadores: dentre esses, são 36% os que escolhem doar através de espaços
religiosos, subindo para 50% a proporção das pessoas que preferem
fazer doações para entidades assistenciais.
Quem são esses milhões de doadores de bens ou dinheiro para
instituições? Idade, renda, nível educacional e religião são fatores que
contam na propensão das pessoas a realizarem doações.
Idade. Se você passou dos 40, está na faixa dos que mais se predispõem a fazer donativos (em dinheiro , porque no caso dos bens a
idade não influi) . A média de idade dos que fazem doações em dinheiro para instituições é de 44 anos . Mais da metade dentre eles
(55%) estão acima dos 45 anos.
É claro que a idade está relacionada ao nível socioeconômico,
que inclui por sua parte renda e educação.
Educação. Quanto maior a escolaridade, mais propensão têm os
indivíduos para fazer donativos tanto em dinheiro, como em bens.
Os que doam para instituições têm uma média de escolaridade de 6
anos de estudo, ao passo que os que não fazem doações têm 4,3 anos ,
em média - estando todos, vale observar, na faixa de escolaridade
que concentra a maior parte da população brasileira (35% da população acima de 10 anos está na faixa entre 4 e 7 anos de estudo).
Renda. Nenhuma surpresa: a renda tem a ver com a probabilidade de doar, havendo diferenças significativas nas médias de renda
familiar entre as pessoas que doam dinheiro, doam bens e não fazem
doações: respectivamente, 7,4 salários mínimos, 5,2 e 3,7 salários.
Em termos de quantidade, 49% da população adulta de renda familiar acima de 20 salários mínimos doa dinheiro para instituições, proporção que vai diminuindo conforme se ganha menos.
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No entanto, outra leitura dos dados traz algo que dá o que pensar: entre mais pobres - e bota pobre nisso- há quem abra mão de
alguma parte do que tem para fazer donativos. Cerca de 8% das pessoas qu e recebem até um salário mínimo fazem doações em dinheiro.
Mais que isso, entre as pessoas que têm renda famili ar entre um e dois
salários, 13% doam dinheiro para instituições (sendo que aí a proporção dos que doam bens - 26%- é idêntica à dos que possuem
mais de 20 salários). É muita gente. Qual a proporção de sua renda da
qual abrem mão? Nada menos do que 3,6% do que possuem- uma
proporção muito maior, é claro, do que a observada quanto aos mais
ricos: para os que recebem acima de 20 salários, a quantidade doada
representa apenas 0,8% da sua renda.
O que significa essa "generosidade" dos mais pobres? Obvio que
qualquer pequena doação vai representar uma proporção mais alta,
em uma renda muito baixa. Mas também não deixa de fazer mais falta
no orçamento, diz igualmente o senso comum. Estamos aí certamente às voltas com diferentes orçamentos e suas prioridades. Pode-se
pensar que estão em jogo form as de sociabilidade e redes de reciprocidade específicas da vida e sobrevivência quotidiana de determinadas
camadas da população. Um indicador é claro, a partir dos nossos
resultados: os mais pobres escolhem doar, em sua maioria, através de
igrejas ou centros religiosos. Dentre os que têm até 2 salários mínimos, 64% fazem doações em dinheiro para estas instituições, contra
32% do total dos doadores que o fazem através de espaços religiosos,
no país.
Religião. Ter religião , mas não praticar, pouca diferença faz na
propensão a fazer donativos para instituições. Mas conta, e muito, a
prática religiosa efetiva: quanto maio r a freqüência a cultos religiosos,
maior a propensão a se fazerem doações, tanto em bens como em
d inheiro. Considerando as pessoas que fizeram doações em dinheiro
para instituições temos que, por um lado , 53,7% dentre elas freqüentam algum culto religioso uma, ou mais vezes por semana. Por outro
lado, apenas 4,7% dentre os doadores responderam não participar de
cultos religiosos.
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Mas nem todas as reli giões são igualmente dadivosas: os espíri tas kardecístas , com sua doutrin a em que a caridade oc upa posição
central, são os mais propensos a fazer doações pa ra in st itui ções, tanto
em dinheiro como em bens. E a m aio r parte dessas doações vai para
entidades dedicadas à ass istênci a soc ial, e não aos centros reli giosos
(se bem que, no caso, estudos têm demonstrado as vici ss itud es envo lvidas na separação entre as práticas desses dois domínios, quando se
trata particularmente dessa tradi ção religiosa). Esses resultados são
coe rentes com os de pesquisas, revelando que os esp iritismo, se comparado a outras religiões, tem maior proporção de adeptos co m m ais
alta esco laridade e nível de renda. Católicos e evangéli cos praticamente se igualam nas doações de dinheiro embora, como era de se
prever a partir do dízimo e de outras ob ri gações peculiares às denominações evangélicas, esses últimos doam mais para os espaços religiosos: 65 % (enquanto entre os católicos, apenas 38% dos que doam o
fazem para a igreja).
Finalmente, ainda quanto à questão do perfil dos doadores, padrões gerais parecem repetir-se , a julga r por comparações internacionais. Tomando-se países de tradi ções diferentes - por exemplo França e Estados Unidos - a rel ação entre propensão para doar e a freqüência rel igiosa se repete, assim como a maior proporção de renda
doada pelos que menos recebem e, igualmente, a maior freqüência de
doações para instituições religiosas nesses segmentos. No entanto, para
maiores análises, evitem-se comparações indev idas: ce rtamente o campo religioso assume posições e tem hi stórias diversas em cada sociedade, assim como o significado e as co nseqüências da participação e
pertencimento religiosos. Assim como as faixas d e menor renda da
população, em países diversos, exp ressam diferentes "pobrezas".
O voluntariado. Q uanto aos menos num erosos que fazem trabalhos voluntários , o perfil não é exatamente o mesmo .
Co incid em com os que fazem doações materiai s apenas quanto
aos tipos de instituição que se escolhem para ajudar: também nesse
caso, são as instituições religiosas e de assistência social as que monopo lizam a quase totalidade dos voluntários: 57% e 17% res pecti vamente, totalizando portan to 74% de ntre eles. O restante é distri -
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bu ído em pequenas po rções entre as áreas de saúd e, educação, defesa
de di re itos e ação co munitári a. N ão d eixa de ser signi fica ti va , no entan to, a pro po rção d e pessoas que decl ara faze r trabalh o vo luntário
nessas d uas últim as á reas: 8 %. É o te rreno das orga nizações mais recentes na histó ria do país, perm eadas pela qu es tão da co nstrução de
prá ticas e valo res li gad os à cidad ani a (co mo as cham ad as ON Gs) , as
quais inclusive são signifi cativamente menos nume rosas do que as
entidad es fil antrópi cas, ou ass iste nciais mais tradicio nais - embo ra
tenham um papel político e social nada d esprezível.
O que fazem? M ais da metade, 53% , prestam se rviços de limpeza e infra-estrutura (obras, co nse rtos etc.); outros 15% trabalham
para levantar recursos (como querm esses, campanhas, bazares) e 14%
fazem atividades religiosas. O s demais se distribuem e m fun ções de
ensin o e treina mento ; apo io psico lógico e aconselham ento; cuidados
pessoais, serviços profiss io nais em geral, entre o utros.
Qual o perfil dessas pessoas? A não ser pela influência da pa rticipação religiosa, em tudo m ais o perfil do voluntário é o do bras ileiro m édio, d o cidad ão co mum . Pode ser eu, você, o vizinho .. . Pessoas
d e dive rsas idad es, rend as, n íveis educacio nais e religiões se ofe rece m
pa ra doar seu tempo - nenhu ma dessas variáveis dem onst ro u ser
signifi cativa na diferença entre pessoas que faze m o u não faze m o
trabalho voluntário.
Feita a regressão logística, so mente duas variáveis m os traram se r
significa tivas: freqüência a culto religioso e d oação de bens e dinheiro . O u seja, no segundo caso, quem faz trabalho voluntário tem m aio r
propensão a faze r doações, ou vice-versa.
E também há um aumento co ntínuo na propo rção de pessoas
que exercem trabalhos volun tários, co nfo rme cresce a sua freqü ência
a cul tos rel igiosos. Se, d entre os q ue feqüentam cul tos m ais de uma
vez po r sem ana, 37,7 % doa algum tempo de trabalho vo luntário,
entre os que afirm ara m freqüentar so mente algumas vezes po r ano
apenas 9 ,3 % faze m trabalho vo luntár io. E apenas 0 ,5% trabalhou
voluntariame nte entre os que afirma ram não pa rti cipar de cul tos religiOsos .
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Portanto, como se disse, o voluntário é o cidadão com um brasileiro, sendo os mais propensos a doar seu tempo aqueles que têm
uma prática religiosa freqüente. Segundo pesqu isas em outros países,
um fator que conta, na tendência das pessoas a doarem seu tempo, é o
pertencimento a associações ou a determinadas redes de sociabilidade
- o que, a não ser com relação aos espaços religiosos, não se chegou
a medir nessa pesquisa.
Quanto à atitude e opinião, repetimos o que se disse na última
parte do trabalho.
Chamados a dar opinião a respeito do assunto, os entrevistados
revelaram que predomina largamente uma visão positiva tanto do ato
de fazer doações, como da ajuda não remunerada, independentemente de as realizarem ou não.
Coexistem duas lógicas, nas percepções quanto aos motivos para
doar bens ou dinheiro. Por um lado, houve o mais alto grau de concordância com relação às asserções referidas ao domínio da reciprocidade e da obrigação moral e religiosa, assim como a formas integradoras
de sociabilidade. São as do tipo "fozer doações a pessoas mais necessitadas é uma forma de retribuir as oportunidades que se teve na vida",
assim como "fozer caridade através de doações" - o u "me dedicar a
atividades sem pagamento para ajudar os outros" - ''foz parte de minha
crença religiosa", ou ainda "uma vantagem de colaborar em instituições é
poder encontrar e conhecer pessoas". M as a mesma proporção de concordância mereceram as afirmações que remetem a ideários de participação cidadã e resultados para sociedade, como "todo cidadão deve
doar algo para melhorar a sociedade", ou "o trabalho voluntário foz parte

da cidadania e ajuda a construir uma sociedade melhor". São lógicas
que coexistem na percepção tanto dos que declararam doar tempo e
dinheiro, como dos que afirmaram não doar.
E nada disso é contraditório tampouco, na cabeça dos entrevistados, com o a idéia de que cabe ao governo "assumir as suas responsabilidades", ou "cumprir o seu dever", nessa área de carências sociais.
Por um lado, é importante que as pessoas façam, por diversos motivos; por outro lado , o Estado deve fazer. Portanto, não se deixa de
reafirmar a cultura "es tatizante" bras ileira - ou uma reação à ai nda
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maior preca rização das políticas sociais em tempos presentes. De faro
essas co ncepções convivem hisroricamente no Brasil, quanro à ação
social, com os valores associados à caridade pessoalizada ou outros
análogos, vistos co mo pertencentes ao domínio do privado. Essas duas
faces d a medalha - Estado ou caridade - deixaram pouco espaço
para o reconhecimento de uma ação "privad a, porém pública" nesse
campo , conforme modelos anglo-saxões. Isso só recentemente vem se
afirmando, como revelam também as idéias "cidadãs" acima.
Acreditamos que essa pesquisa, somada a outros estudos e observações localizadas, mostra que as pessoas fazem, fizeram e tudo
indica que continuarão a fazer doações e a se dedicar a ações voluntárias a partir de práticas, motivações e valores diversos (e às vezes mesmo, para um olhar de fora, contraditórios) que circulam na sociedade
e que também se transformam. Por seu peso, seu lugar na agenda
atual, seus usos e abusos, é necessário que sejam mais conhecidas.

Nota
1

O projero (realizado no !SER) chamava-se Filantropia e C idadania no Brasi l e
pesquiso u as ONGs refernciadas à cidadania; as inst ituições de assistência social
ligadas a redes religiosas, co mo as católicas e as espíritas; as entidades de origem
empresarial que investem em projeros sociais; e a Ação da C idadan ia co ntra a
Miséria e Pela Vid a, que mobilizou tudo isso e mui ro mais.
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Anexos

Anexo 1: Homens, mulheres e doações para instituições
Embora as diferenças nas porcentagens apontem para uma maior
participação das mulheres nas doações para instituições, o resultado
do teste Qui-quadrado, com 2 graus de liberdade, mostrou não ser
estatisticamente significativo para qualquer nível convencional.
Qui-quadrado
Pearson
Likelihood Ratio

Valor

GL

2,53799
2,53933

2

,28111

2

,28093

Significância

Anexo 2: Idade e doações para instituições
Como a variável idade é medida ao nível de intervalo, existem
estatísticas mais precisas e adequadas para sua análise, tal como a Análise
de Variância. O resultado está sumariado abaixo:

Análise de variância
GL

Soma dos
Quadrados

Média
Quadrática

Razão
F

Prob.

Fonte
lntergrupos
Imragrupos
Total

2
1197
1199

7347 ,9601
286274,7065
293622,6667

3673,9801
239,160 2

15 ,3620

,0000
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F

-·------ - -

Teste Tukey-HSD:
(*) Indica diferenças sign ifi cativas que são mostradas no triângulo
inferior

Grupos
23 1

1 -- - - - - - -

Média

Doador

37,6562
37,8957
43,9231

Grupo 2
Grupo 3
Grupo 1

**

Este resultado indica que existe uma diferença significativa na
idade dos grupos. Mas como é possível observar através dos valores
das médias, essa diferença se refere ao grupo I, ou pessoas que fizeram
doações em dinheiro, com média igual a 44 anos e os dois outros
grupos, pessoas que fizeram doação em bens e não fizeram doação,
ambos com média de idade em torno de 38 anos. Essa afirmação
pode ser validade com base no teste Tukey-HSD para séries múltiplas. O resultado deste teste aplicado à variável idade mostrou, ao
nível de significância de 0,05, que as diferenças são sign ificativas entre o grupo I e os grupos II e III , mas não entre os grupos I e II entre si.

Anexo 3: Grau de instrução e doações para instituições
A variável "grau de instrução", embora esteja representada em
categorias, pode ser tratada como numérica, uma vez feita a conversão das faixas para valores médios. Nesse caso, foi atribuído um valor
aproximado para a média de anos de estudos correspondente a cada
intervalo; como se segue: analfabeto = O; sabe ler e escrever mas não
cursou escola = O; primário incompleto = 2,5; primário completo = 4;
ginásio incompleto = 6,5; ginásio completo = 8; segundo grau incompleto = 1O; segundo grau completo = 11; superior incompleto =
13,5 ; superior completo = 15 .
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Análise de variância

Fonte

GL

Soma dos
Quadrados

Média
Quadrática

Razão
F

lntergrupos
lntragrupos
Total

2
1197
1 I 99

I O18 ,8298
18691,4183
19710,2481

509,4149
15 ,6152

32,6230

Prob.
F
- - - - --

,0000

Novamente, é necessário fazer o teste Tukey-HSD para séries
múltiplas, na medida em que não podemos saber, pelo resultado de F,
se a significância da diferença entre grupos é devida a dissimilaridades
entre todos os grupos incluídos ou entre apenas parte deles.
Teste Tukey-HSD:

(*) Indica diferenças significativas que são mostradas no triângulo
inferior
Grupos
32 1

Média

Doador

4,9222
5,9398
6,0850

Grupo 3
Grupo 2
Grupo 1

*
*

O resultado mostra que existe diferença entre o grupo 3 e os
demais; ou seja, no que diz respeito ao grau de instrução, há similaridade entre doadores de dinheiro e bens, ambos com média de aproximadamente 6 anos de estudos; enquanto o grupo de não-doadores
tem cerca de 5 anos.

Anexo 4: Renda familiar e doações para instituições
Também no caso da variável "renda familiar mensal" é possível
transformar as categorias originais, classificadas em faixas de renda,
por seus pontos médios. Assim obremos os seguintes valores: até 1 =
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1; mais de I a 2 = 1,5; mais de 2 a 5 = 3, 5; mais de 5 a 10 = 7,5 ; mais
de 1O a 20 = 15; mais de 20 = 20.
O resultado da Anova está representado no quadro abaixo :

Análise de variância

Fonte

GL

Soma dos
Quadrados

Média
Quadrática

Razão
F

Prob.
F

lnrergrupos
Inuagrupos
Total

2
1112
1114

2265,8621
27236,2715
29502,1336

1132,9311
24,4930

46,2552 ,0000

Teste Tukey-HSD:
(*) Indica diferenças significativas que são mostradas no triângulo
inferior
Grupos
32 1
Média

Doador

3,7642
5,2046
7,4759

Grupo 3
Grupo 2
Grupo 1

*
**

O teste Tukey-HSD mostrou que as diferenças nas médias de
renda familiar são significativas entre os três grupos; ou seja, o grupo
1 tem renda maior do que o 2 e 3, e o grupo 2 tem renda maior que o
3; sendo essas diferenças estatisticamente significantes.
O grupo 1, que inclui pessoas que doaram dinheiro, registrou a
maior renda média familiar - 7,5 salários mínimos- enquanto o
grupo 3, composto pelos que não fizeram doações, a menor média de
renda familiar - 3,8 salários mínimos - ou seja, metade da renda
do grupo I . O grupo 2, que doou bens, tem renda média familiar de
5,2 salários mínimos.
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Anexo 5: Religião e doações para instituições
As estatÍsticas abaixo restam a assoc iação enrre freqü ência a cul to religioso e doação , qu e demonstrou se r sig nificativa a qualquer
nível co nvencion al:
C hi-Square

r-----

Valar

GL

---

Pearson
Likelihood Rario

Significância -1
--~

41,28 150
42 ,66426

12
12

- - - -- -

,00004
,00003

O valor do Qui -quadrado referente à relação enrre o ripo de
religião e a propensão para a doação mosrrou-se significativo:

Valor

Qui-Quadrado
Pearso n
Likelihood Rario

22,82848
22,82848

GL

Significância

8
8

I

,00359
,00359

Em suma, as estatÍsticas acima indicam ex istência de associação
enrre doações para in sti tuições ramo com a freqüencia a culro como
com o ripo de religião.

Anexo 6: Sexo e doações para pessoas e instituições
O valor de Qui -quadrado é significativo, indicando uma associação enrre sexo e doação para instituições e pessoas.

Qui-quad<ado:i

Vala<

GL

Pearson
Likelihood Ratio

15 ,8 0330
15 ,87211

3
3

- --- -- - - --- -- ---- - - - - --
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-- - - --- - - - - - ---

Significância
- - · - - - - --

,00124
,00 120
--

- - - -- --

- -- -

--- - - - -

Anexo 7 : Religião e doações para pessoas e instituições
O res te de Q ui -qu ad rado abaixo mostrou haver associação significativa entre rel igião e doação para institu ições e pessoas.
Q u i-Q uad rado

Valo r

GL

Significância

- - - - - - - - · - -- - - - - - - - - - - -

-·

Pearso n
Likel ihood Rario

2 1,39923
2 1,95690

12
12

,04483
,03801

Anexo 8: Renda fam iliar e doações para pessoas e instituições
As variáveis de perfi l, co nsideradas na análise anterior, serão
novamente tratadas aqui . Co nsiderando que se rão incluídas variáveis
que permitem a aplicação de técnicas relativas ao nível de medi ção
intervalar, serão usadas so mente as análises de variância. Para a variável renda fami liar foi obtido o seguinte resu ltado :

Análise de variância
Fom e

GL

lmergru pos
lmragrupos
Torai

3
II I I

111 4

So ma dos
Q uadrados

Média
Q uadrática

Razão
F

176 1,8330
27740,3006
295 02, 1336

587,2777
24,9688

23 ,5205 ,0000

Prob.
F

Teste Tukey -HSD:
(*) Indica diferenças sign ifi cativas que são mostradas no triângulo
inferio r

--

----·

M édia

Doado r

3,6034
3,8815
5,3990
6,57 14

G rupo
G rupo
G rupo
G rupo

I
2
3
4

G rupos
1234

**
***

--··---~------
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Anexo 9: Idade e trabalho voluntário
As proporções não inserem um padrão claro, além disso, aplicado o teste t de Srudent verificou-se que a diferença na~ médias de
idade entre voluntários e não-voluntários não é estatisticamente significativa.

Teste t de Student para amostras independentes entre as variáveis
"Trabalho voluntário para instituições" e '1dade":
Variável

Número de Casos

Média

Desvio-padrão

Erro-padrão

188
1012

38 ,6330
39 ,1472

13,785
15,976

1,005
,5 02

IDADE

Trabalhou
Não rrabalhou

Diferença entre médias = -,5143

Teste t para igualdade entre médias
Variância

Valor r

Equal
Unequal

-,41
-,46

g. l.

2-Tail Sig

Erro-padrão
da diferença

95% C! for Diff

679
,648

1,243
1,124

(-2,953; I, 925)
(-2,726; I ,698)

1198
288,64

Anexo 10: Grau de instrução e trabalho voluntário
Teste t de Student para amostras independentes entre as variáveis
"Trabalho voluntário para instituições" e "Nível Educacional"
Variável

Número de Casos

Média
----

Desvio-padrão

Erro-padrão

7,4335
6,8468

3,920
4,074

,286
,128

N!VEL EDUCACIONAL

Trabalhou
Não trabalhou

188
1012

- -----------------~------------- · ·-- - ------··-----

Diferença entre médias = ,5867
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Teste t para igualdade entre médias
Vari ância

Valor r

g. l.

2-Tail Sig

Erro-padrão
da di fe rença

95% C I for Diff

Equal
Unequal

I ,82
I ,87

1198
267 ,58

,068
,062

,322
,3 13

(-, 044; I ,2 18)
(-,030; I ,203)

1,87

267 ,58

,062

,3 13

(-,030; I ,203)

O resultado do teste t de Srudent registro u que a diferença na
escolaridade entre voluntários e não-voluntários não é estatisticamente significativa ao nível convencional de 5% . Dessa forma, não se
pode afirmar q ue os doi s grupos são d istintos em relação à educação .

Anexo 11: Trabalho voluntário para instituições e renda
m ensal familiar
Teste t para amostras independentes entre as variáveis "Trabalho voluntário para instituições" e "Renda média familiar "
Variável

Número de Casos

Média

Desvio-padrão

Erro-padrão

180
93 5

5,5444
4,8273

5,34 5
5, 102

,398
,167

REN OAMIÔOIA

Trabalhou
Não trabalhou

Diferença entre m édi as

= ,7 172

Teste t p ara igualdade entre médias
Variância

Valor t

Equal
Unequal

I ,7 1
1,66
--

g.l.

111 3
245 ,85

2-Tail Sig

Erro- padrão
da dife rença

95% C! for Diff

,087
,098

,4 19
,432

(-, 104; 1,538)
(-, 134 ; I ,568)

----------
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O resultado do teste t mostrou que a diferença de renda entre
voluntários e não-vo luntários não pode se r cons iderado significativa
ao nível convencional de 0,05 . Ambos os grupos, voluntários e nãovoluntários tem em média renda mensal familiar de aproximadamente 5 salários mínimos.

Anexo 12: Homens, mulheres e voluntariado
Trabalho voluntário para instituições por sexo
Trabalhou

Sexo

Não trabalhou
--

Masculino
Feminino
Total

46,3
53,7
100 (1012)

53,2
46,8
100(188)

Fonte: Pesquisa 1SER, 1998.
Qui-Quadrado
Pearson
Likelihood Ratio

Valor

GL

Significância

2,98165
2,97762

1
1

,08421
,08442

Apesar de haver uma diferença na proporção, indicando que os
homens participariam mais do que as mulheres em atividades sem
remuneração, essa diferença não é estatisticamente significativa ao nível
de 5%, portanto não se pode concluir que exista diferença de gênero
na disposição para ser ou não voluntário.
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"desafiliação social", ou produção de
crenças em uma suposta panacéia para os
problemas sociais, diante da retração do
Estado? E por aí vai. Éum campo de
diferentes sentidos e possibilidades.
Eppure si muove. Em pesquisa destinada a
quantificar esse tipo de prática, mostra-se
aqui que, em que pesem passadas e
presentes interpretações, enquadramentos
e apropriações, o brasileiro nesse terreno,
no entanto, se move. Nada menos do que
50% das pessoas adultas fazem doações
em dinheiro ou bens para instituições,
no Brasil. Esão 22% os que dedicam
voluntariamente alguma parte do seu
tempo para ações de "ajuda" a alguma
entidade ou pessoa, fora de suas relações
familiares ou de amizade mais próxima.
Os resultados dessa pesquisa vêm-se
somar aos esforços crescentes de
compreensão de dimensões pouco
estudadas da sociedade brasileira as quais inclusive vêm-se situando
como um dos focos recentes da agenda
social contemporânea.
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No Brasil é de repente, nos finais dos anos 90, que começa a crescer uma
inédita discussão sobre o trabalho voluntário e a doação individual. Um debate quase
nada acadêmico e desenvolvido no campo fronteiriço ao das próprias entidades
privadas de ação social, de agências governamentais e dos grupos empresariais
ligados ao chamado investimento social. Se fenômenos reconhecíveis sob esses
termos sempre existiram na sociedade brasileira, eles passam agora a se constituir
como uma questão, objeto de novas definições e enquadramentos na formação de
práticas e de opinião.
Em que terreno caem esses inves\.imentos? Somos remetidos para o vasto
campo de práticas abaixo da linha d'água, das formas de sociabilidade marcadas pela
pessoalização, dos laços de solidariedade e das variadas redes comunicativas e de
reciprocidade às quais correspondem obrigações diversas - como se sabe terrenos,
por aqui, particularmente frágeis quanto a componentes cívicos e que nos
conduzem a fronteiras pouco nítidas entre o religioso e o secular, o público e o
privado. Conte-se aí também o universo das organizações voltadas para a ação
social, parte dele recente e que vem sendo permeado pela lógica da cidadania.
Essa pesquisa pretende contribuir para uma avaliação de quantidades, perfis,
atitudes e opiniões das pessoas que efetivamente realizam doações e formas
qiversas de ação voluntária, no país, em que pesem seus possíveis enquadramentos,
usos e abusos.
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