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1. Apresentação

Segundo documento da Fundação Kellogg que inspira sua atuação na América
Latina e Caribe, "Philanthropy and Volunteerism activities clearly contribute to break the
cycle of poverty by channeling the contribution of people's time and money toward social
and economic development, while shaping new attitudes and values about democracy and
governance"1

Dentre os vários fatores que condicionam o bom funcionamento e o sucesso de
projetos nessa área figura a sua capacidade de estabelecer estreitas relações, de
variados tipos, com atores e recursos sociais locais - conforme também é ressaltado em
recentes documentos2. Vai daí que o desenvolvimento do binômio Philanthropy and
Volunteerism pretendido é enormemente facilitado (ou dificultado) pelas condições
preexistentes, em termos de instituições, lideranças, iniciativas que possam ser
identificadas, mobilizadas e transformadas, como pretende a Fundação, no sentido da
promoção de cidadania e responsabilidade social.

Escolhendo essa idéia como mote, o texto a seguir centra-se em algumas
reflexões sobre os fenômenos do voluntariado e das doações na Região, comentando-se
suas características e possíveis transformações atuais.

Provocar esse tipo de discussão é particularmente importante pelo fato de se estar
diante de projetos que pretendem a criação, ou mudança, de práticas e mentalidades em
uma área - a das chamadas doações e trabalho voluntário - que apresenta características
e histórias particulares no contexto político e cultural latino-americano. Sobretudo
acrescentando-se, em primeiro lugar, que essas práticas e valores não mereceram ainda
maiores estudos e têm, historicamente, pouca visibilidade pública. Em segundo lugar,
esses e outros projetos análogos de fortalecimento, channeling e shaping das doações de
tempo e dinheiro chegam rapidamente aos países do Continente fortemente inspirados
em modelos característicos de outras formações sociais - no caso, a norte-americana - e
é interessante que se tenha consciência das diferenças, quanto às sociedades e práticas
pretendidas. Aproveitando as próprias palavras de Toro e Vila Moret com relação a outras
questões, trata-se também aqui de reduzir a "incidence of 'parachuting' - the transfer of
foreign models without an adequate understanding of the recipient context" (op. cit.). No
caso, poderíamos pensar em resultantes que vão desde a debilidade do impacto
transformador desejado, até as consequências negativas que se situam no plano
simbólico, no plano do imaginário político e social, ao se produzir e disseminar a
desvalorização, ou simplesmente o não reconhecimento, de organizações, assim como de
práticas e laços de solidariedade que fazem parte do quotidiano das populações latino-
americanas e que contam nos seus movimentos em direção à sobrevivência e à
transformação social, tanto antigos como construídos recentemente.

Espera-se portanto que os comentários abaixo sobre as chamadas doações de
tempo e dinheiro, no contexto de sociedades latino-americanas, forneçam alguns
elementos para pensar suas potencialidades enquanto "força social", assim como
inspirações que contribuam para o já extenso debate sobre os processos de
fortalecimento de recursos humanos e de lideranças sociais.

                                                                
1  Arraigada, Jana e outros - Latin American and the Caribbean Philanthropy and Volunteerism
Programming, Kellogg Foundation, 2000 (mimeo).
2 Ver também Toro, Olga Lucia e Elena Vila Moret - Philanthropy and Volunteerism Programing in
Latin America and the Caribbean, Kellogg Foundation, 2000 (mimeo).
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Resta mencionar que está fora do alcance desse trabalho falar sobre o assunto,
em detalhes mais precisos, no âmbito de um continente com razoáveis diferenciações
internas, o que exigiria mais tempo e cuidado. Em geral - preferindo não arriscar - centro
minhas observações no Brasil, acreditando que de alguma forma aplicam-se a outros
contextos da América Latina e do Caribe. O debate posterior poderá contribuir no sentido
de pontuar diferenças e semelhanças.

2. Há doações e voluntariado na América Latina?

Pesquisas recentes em alguns países na América Latina começam a demonstrar:
existe na região, e muito, a tal da doação de tempo e dinheiro para diferentes causas
sociais. Por exemplo, dados recentes para a Argentina demonstram que 20% da
população adulta realiza trabalhos voluntários para organizações sem fins lucrativos, ou
seja, 2.7 milhões de pessoas. Além disso, 62% da população faz doações de dinheiro ou
bens. No Peru, citam-se porcentagens ainda mais impressionantes: cerca de 31% dos
adultos dedicam alguma parte do seu tempo para trabalhos voluntários. Embora
pesquisas no México tenham relatado uma quantidade pouco significativa - 10% da
população - a média alta para o Continente continua a ser mantida por países como a
Colômbia e o Brasil. 3

Em survey  nacional domiciliar realizado nesse último país, 50% das pessoas
adultas afirmaram fazer doações em dinheiro ou bens para instituições - 21% doam
dinheiro e 29%, apenas bens (esses, na sua grande parte, alimentos). 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 instituições),
chegamos a quase 80%, perto de 70.000.000 - 4 entre cinco indivíduos adultos doa algo
para alguma entidade ou alguém, no Brasil. Por outro lado, 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, ou seja, 19.748.388 pessoas. As que fazem
voluntariado apenas em instituições são 16%, ou 13.905.532 pessoas, com uma média de
6 horas mensais.4

Segundo dados do Comparative Nonprofit Sector da The Johns Hopkins
University, a média de pessoas que fazem trabalhos voluntários, tomando-se as
proporções de 22 países pesquisados, é de 28%. A América Latina está próxima da
média, podendo-se levantar a hipótese de que a disposição do indivíduo para doar tempo
para uma ação social não é um fenômeno associado à riqueza e desenvolvimento
econômico. Nesse caso, as altas proporções norte-americanas são exceção - num país
como a França, por exemplo, a média de pessoas que realiza trabalho voluntário é de
cerca de 24%.

                                                                
3 Dados retirados de capítulos contidos em Salamon, Lester, Helmut Anheier e outros - Global Civil
Society - Dimensions of the Nonprofit Sector - Baltimore: The Johns Hopkins Center for Civil
Society Studies, 1999. Os autores latino-americanos, para cada país, são: Mario Roiter, Argentina;
Leilah Landim, Brasil; Rodrigo Villar, Colômbia; Gustavo Verduzco, México; Cynthia Sanborn,
Hanny Cueva e Felipe Portocarrero, Peru; todos esses trabalhos são feitos em co-autoria com
Regina List e Lester Salamon.
4 Landim, Leilah e Maria Celi Scalon, Doações e Trabalho Voluntário no Brasil - uma pesquisa, Rio
de Janeiro: Ed. 7 Letras, 2000.
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Uma vez que se cumpriu o ritual dos números (mesmo que ainda poucos), seguem
algumas questões e hipóteses sobre a qualidade das relações sociais que podem estar aí
envolvidas, incluindo-se campanhas e transformações atuais.

3. Quatro distinções diante da febre voluntária.

Talvez os muito jovens não notem, mas é de fato bem recente o surgimento para a
opinião pública, com tamanha força e visibilidade - suponho que nos diversos contextos
nacionais da América Latina e Caribe (e não só) - a questão da "doação de tempo e
dinheiro" como algo significativo na agenda da ação social. A verdadeira epidemia
voluntária que de pouco tempo para cá se espraia através dos meios de comunicação, de
projetos sociais governamentais ou não, de circuitos renovados, nacionais e
internacionais, de encontros, idéias, agentes e moedas, é mais um desses fenômenos
que chegam ao campo da ação social no contexto latino-americano com a velocidade
alucinante dos tempos atuais e que nos obrigam a correr atrás para entender e agir. Não
era assim. Isto é, havia nas nossas sociedades fenômenos que podemos reconhecer ou
traduzir como sendo voluntariado e doações (vide as pesquisas acima), mas não se
constituíam como questão de tamanho relevo na cena pública. Mais uma vez estamos
diante de processos a meu ver variados e polissêmicos, quanto aos seus significados e
possíveis consequências sociais.

Observando as dinâmicas da valorização recente do voluntariado e pensando em
intervenções sociais nessa área vale distinguir quatro objetos, ou quatro feixes de
relações: (1) uma coisa são as variadas práticas existentes nas sociedades latino-
americanas de "ajuda", permeadas pela pessoalização e reciprocidade, correspondentes
a formas bem específicas de sociabilidade e solidariedade que as compõem e
perpassam, através da história. Como se sabe terrenos, na América Latina, bastante
significativos na composição do tecido social e particularmente frágeis quanto a
componentes cívicos. (2) Outro fenômeno são as ações reconhecidas, por seus agentes e
pelo senso comum, como militância, ou ativismo, e que remetem para o campo bem mais
recente e de grande importância na construção da democracia e do espaço público nas
sociedades do Continente: o dos movimentos sociais, da sociedade organizada, das
organizações não governamentais voltadas para advocacy e outras, que pautam sua ação
pelos valores e práticas relacionadas à justiça social, à igualdade e à cidadania. (3) Já
uma terceira questão são as práticas que as pessoas, no senso comum, efetivamente
reconhecem sob o termo “voluntariado”, certamente mais restritas e sujeitas à história
particular que foi conformando o emprego e as conotações da expressão na Região -
como se diz, nem sempre positivas. (4) Finalmente, conformam uma outra dinâmica as
campanhas atualíssimas de “promoção do voluntariado”, de “doação de tempo e
dinheiro”, da "filantropia transformadora" que vêm sendo desenvolvidas através de
determinados canais institucionais (fundações, Nações Unidas, órgãos governamentais,
empresas etc.), onde estão colocados também modelos de atuação, valores e
concepções até certo ponto diversos, quanto ao que se mencionou acima.

Retomo aqui breves comentários sobre cada um desses itens.

a) Histórias dos termos "trabalho voluntário" e "doação".
O que, de fato, tem sido identificado, no contexto latino-americano, sob os termos

"voluntariado”, ou “doação”? Que conotações possuem essas palavras? Que tipos de
práticas têm sido até hoje reconhecidas socialmente por esses nomes? Ao que tudo
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indica e como vem sendo ressaltado por comentadores do assunto, não são termos
neutros e frequentemente lhes é atribuída conotação negativa, dada a história particular
que assumiram essas práticas nesses países.

Como não poderia deixar de ser em se tratando da América Latina, parte dessa
má fama deve-se ao fato de que elas por muitas vezes participaram dos vícios históricos
das relações entre Estado e sociedade, entre público e privado, nesses tão conhecidos
contextos de patrimonialismo e corporativismo. Ações filantrópicas devem grande parte de
sua desmoralização aos olhos da opinião pública por terem sido frequentemente
funcionais nos jogos de favores, de clientelismos políticos, de desvio de fundos públicos
para mãos privadas.

Nessas histórias, um capítulo a ser considerado são programas governamentais
de estímulo ao voluntariado que se criaram no passado. Dou um exemplo brasileiro -
aliás, esquecido e pouco estudado. O último programa de estímulo ao voluntariado
(anterior ao implantado no atual governo, que se dá em moldes totalmente diferentes)
durou de 79, quando ainda se vivia sob governo militar, até os inícios dos anos 90: o
PRONAV - Programa Nacional do Voluntariado da LBA (Legião Brasileira de Assistência,
órgão encarregado da execução da assistência social, atuando através de convênios com
entidades sem fins lucrativos, fundado em 1942 e extinto em 92). Esse atuava através de
Núcleos do Voluntariado, e um relatório de 1987 nos informa que estavam então
funcionando no país 1040 Núcleos de Voluntariado e 5454 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".
Fazia também parte do programa a criação de campanhas de doação variadas. A
presidência de honra cabia à Primeira Dama do país e sua estrutura era centralizada, com
as primeiras damas dos estados assumindo as funções de Coordenadoras Estaduais e as
mulheres dos prefeitos a de Coordenação Municipal, no clássico modelo de centralização
e facilitação do clientelismo, do desvio de recursos públicos e do assistencialismo por
mulheres da elite, o qual tendia a reproduzir desigualdades e hierarquias. Uma iniciativa
governamental tão longa e generalizada não pode ter passado em branco, em termos de
marcar significados socialmente atribuídos aos termos "voluntariado" e "doações", no
país.

Tomando-se uma fonte reconhecida de definição das palavras, o dicionário, no
Brasil o seu sentido estaria mais perto da guerra do que da paz, dos órgãos de segurança
pública do que da sociedade civil. "Voluntário", além do sentido literal - 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, regionalista e relacionada ao
seu uso popular: "Bras, RS. Diz-se do cavalo que marcha espontaneamente, com
facilidade, sem ser preciso fustigá-lo". (Aurélio Buarque de Hollanda, Dicionário da Língua
Portuguesa).

Embora as definições do dicionário certamente estejam defasadas com relação a
outras conotações que o termo também possa estar adquirindo, não há como partir para
qualquer ação, no Brasil, em campos definidos como do "trabalho voluntário", sem
considerar as especificidades de uma história que, apesar dos grandes avanços no
processo de democratização do Estado e da sociedade, ainda continuam vivas e atuantes
- creio que em âmbito latino-anericano.
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b) Práticas tradicionais.
Na América Latina e pelo que se já se viu, ao abordar hoje a questão das doações

e do voluntariado estamos às voltas com novos rótulos em velhas garrafas; ou também,
com velhos rótulos colocados em garrafas novas. Em todos os casos, o produto final
resulta modificado. Estamos lidando com a questão do visível e do invisível, assim como
da relação entre o institucionalizado e do informal, tão relevante nessas sociedades.
Atravessamos frequentemente fronteiras pouco nítidas entre o religioso e o secular, entre
o público e o privado. Através dessa temática, caímos necessariamente no vasto terreno
de práticas abaixo da linha d’água, nas formas de sociabilidade marcadas pela
pessoalização, nos laços de solidariedade e variadas redes comunicativas e de
reciprocidade às quais correspondem obrigações diversas – como se disse, terrenos
especialmente significativos na composição do tecido social, nessas sociedades, e
particularmente frágeis quanto a componentes cívicos.

São relações que contam não apenas em termos simbólicos e culturais, moldando
valores e mentalidades, mas nas próprias estratégias de sobrevivência material de
amplas camadas das populações. Retomando observações de Rubem César Fernandes,
"a 'sociedade civil' brilha como a ponta de um iceberg que se sustenta acima das crenças
e práticas profundas encontradas entre os latino-americanos". Em diversas circunstâncias
e localidades, as crenças religiosas e as práticas referidas a culturas indígenas constróem
formas de ajuda mútua que continuam atuantes, provendo apoios em momentos de
dificuldade - como a cura de doenças ou o aconselhamento - muitas vezes em interação e
de modo complementar às formas modernas de assistência. Dos altiplanos andinos às
favelas do Rio de Janeiro, como diz Fernandes, encontramos essas "reservas de ação
social" que merecem ser alvo de interesse pelos protagonistas da sociedade civil.
Implicam em relações que, antes de serem compreendidas como escolhas de uma
consciência individual autônoma, são vistas como compromissos, obrigações,
correspondentes a vínculos de dependência mútua entre as pessoas e grupos. Estariam
aí envolvidas poderosas dinâmicas sociais e também centros de prestação de serviços de
caráter geralmente religioso que, "mais do que formadores de opinião, são formadores de
concepções e mentalidades"5

Os quase 20 milhões de brasileiros que constam na pesquisa mencionada como
fazendo trabalho voluntário certamente vêm dessas áreas de atividades, na sua grande
maioria. Perguntou-se ao indivíduo se ele costuma "ajudar, sem receber pagamento em
troca", alguma instituição ou pessoa que não seja seu parente ao amigo, para só depois
mencionar a palavra voluntariado. Os resultados seriam bem menores se fosse usada
diretamente a palavra "voluntário". (E ressalte-se que a única variável relevante, quanto à
tendência a ser voluntário, foi a frequência a cultos religiosos).

Podemos nos perguntar como ficam as sociedades latino-americanas do ponto de
vista da discussão atual sobre o capital social, compreendido enquanto densidade de
social connectdeness, de redes sociais diversas, de apoio mútuo, de relações de
reciprocidade. Estariam essas relações em crise - conforme o debate que se desenvolve
nos Estados Unidos - considerados os setores populares que vivem em comunidades
rurais, favelas, periferias (a grande maioria da população)? Se o capital social tem de fato
valor em termos da questão democrática e do desenvolvimento, em que medida há
situações positivas na América Latina, exatamente ali onde se vê geralmente lacuna e

                                                                
5 Fernandes, Rubem César  - Privado porém Público, o Terceiro Setor na América Latina - Rio de
Janeiro: Reluma Dumará, 1994.
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"atraso"? A discussão é controversa, mas essas questões se colocam quando se pensa
na criação de "forças sociais" e no fortalecimento de recursos humanos nos países do
Continente.

c) Militâncias, ativismos, sociedade civil organizada.
Não vou dissertar sobre o que é conhecido e quase incontroverso, quanto às

questões que nos interessam e aos programas da Fundação relacionados à promoção de
democracia, cidadania, responsabilidade social na América Latina. Nos últimos 30 anos,
um lugar está reservado na história dessas sociedades para os movimentos sociais e
organizações não governamentais que se construíram de forma autônoma (com relação
aos pactos populistas) e contribuíram para a queda dos regimes autoritários, para a
construção da sociedade civil e do espaço público, da democratização, da defesa de
direitos específicos e difusos etc. De Chiapas ao Movimento dos Sem Terra, de
organizações ambientalistas a feministas, da questão da violência à de crianças e
adolescentes, um vasto campo de agentes - profissionalizados e militantes - e instituições
têm atuado no sentido de promover consciência cívica e participação, de propor, cobrar,
controlar, co-gestionar ou executar políticas públicas, de criar experiências participativas e
exemplares. É um campo de articulações e parcerias diversificadas, onde nos anos 90
começam a atuar com peso as organizações de origem empresarial e onde se ampliam
atividades em colaboração com órgãos governamentais.

Voltando às nossas comparações e ao que se disse no item anterior, é conhecida
a discussão sobre a crise do associativismo, do modelo Tocquevilleano, nos Estados
Unidos, que estaria ocorrendo dos anos 70 para cá: menos participação nas associações,
queda do número de entidades ou mudanças em suas características participativas etc.
Mais uma vez, estamos diante de uma realidade um tanto diversa na América Latina.
Sabendo que o assunto merece ser aprofundado, não há erro no entanto em se afirmar
que, assim como as "associações intelectuais e morais " não foram componente de peso
na estruturação das sociedades latino-americanas, por outro lado é exatamente nos
últimos 30 anos que o associativismo nos termos apontados acima vem se
desenvolvendo no Continente.

Portanto, estamos diante de um contexto em que o campo das OSCs cresce e
existe, a partir dos anos 70/80, de forma particularmente politizada, onde é o termo
militância que tem expressado uma disposição bem específica (e muitas vezes, perigosa)
para atuar no campo social sem remuneração - aliás, em atividades que não encontram
tão claramente um equivalente remunerado no mercado de trabalho. As distinções entre o
"voluntário" e o "militante" marcam-se, para seus agentes e para o senso comum, a partir
de uma história específica do campo das variadas ações sociais, ao menos até bem
recentemente.

d) Um novo voluntariado?
É de repente, nos finais dos anos 90, que começa a aparecer pelos terrenos da

ação social na América Latina (e não só) uma inédita visibilidade e incentivo ao "trabalho
voluntário" e à "doação". Matérias diárias na mídia sobre iniciativas individuais
exemplares, periódicos, centros de voluntariado, campanhas de doação, páginas de
internet de oferta e procura de voluntários, cursos de capacitação ou promoção do
voluntariado empresarial entre funcionários... tudo isso tem muito de novidade nessas
sociedades, inclusive por sua frequência e grau de divulgação. Essa "dissemination of
ideas, knowledge and ongoing individual and corporate initiatives", como afirma
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documento da Kellogg, tem como uma das consequências pretendidas "creating a culture
of giving" (Toro e Moret, op. cit.).

Esses novos projetos não caem em um deserto, mas sim vêm-se inserir em
contextos preexistentes de determinadas "culturas de doação", de redes sociais,
organizações, recursos humanos, lideranças, como se sugeriu (e como sugerem, em
parte, dados das pesquisas mencionadas). Quais as novidades dessas idéias
disseminadas?

Em primeiro lugar, há algo de novo quanto os canais de instituições e agentes
pelos quais passa esse tipo de ação social. Nesses projetos envolvem-se fortemente
iniciativas oficiais - como a ONU, ou programas governamentais, como é o caso do Brasil
- o que contribui particularmente para sua visibilidade e legitimação. Surgem também
novos personagens em canais internacionalizados por onde eles são criados e
disseminados, contando-se com uma marca mais intensa de fundações norte-americanas.
Atores que surgem nos anos 90 com peso na área da ação social nas sociedades latino-
americanas, como a filantropia de origem empresarial, também empenham-se de forma
acentuada nesses projetos atuais de incentivo à doação de tempo e dinheiro.

Em segundo lugar - e através desses canais - espalham-se pela cena da ação
social latino-americana novas concepções. Esquematicamente, essas aparecem quando
se associa "voluntariado" a idéias como qualidade da ação, competência, eficiência,
resultados, escolha individual autônoma, talento, assim como a civismo. Propõe-se uma
"cultura moderna do voluntariado" com ingredientes, e composta por um mix, um tanto
diversos dos anteriores.

Por exemplo, como se afirma em documento do Comunidade Solidária, Presidido
por Ruth Cardoso, Primeira Dama do Brasil, que lança o Programa Voluntários, em
novembro de 1997: visa-se aí a “implantação de uma cultura moderna do voluntariado,
preocupada principalmente com a eficiência dos serviços e a qualificação dos voluntários
e instituições. (...) 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 resultados”. É promulgada também,
em 1998, a Lei do Voluntarido e, como diz Miguel Darcy de Oliveira, Conselheiro na
Comunidade Solidária, a Lei chega quando o “próprio conceito de voluntariado está
passando por um profundo processo de transformação no país.” Essas concepções
repetem-se em vários outros espaços, sendo um bom exemplo a campanha das Nações
Unidas.

Esse trabalho voluntário que pressupõe processos sociais de individualização, ou
o voluntariado que conta no currículo, baseado em atividades de "talentos" qualificados e
instrumentais para atingir objetivos cívicos, tem nos Estados Unidos o contexto de mais
perfeita realização - e não é à toa que esse modelo sempre é mencionado como ideal nas
campanhas atuais. É uma "cultura do voluntariado" mais próxima dos valores e da lógica
do mercado.

Como se sabe, a doação e o voluntariado fazem parte de práticas e crenças
fundantes da cultura cívica norte-americana, existindo orientadas por valores básicos
nessa sociedade como a liberdade e responsabilidade individuais, a idéia de que o
cidadão é responsável pelo bem-estar de seus semelhantes e pelo bem comum, e "um
medo paranóico do Estado", como chega a dizer o estudioso Robert Bellah. Fatores
históricos como a separação entre Igreja e Estado, o pluralismo religioso com
predominância do congregacionismo protestante, uma colonização em que tiveram peso
os valores e dinâmicas ligados à ocupação de fronteiras, contam na constituição dessa
sociedade liberal que tem em suas raízes um forte associativismo. São desnecessários
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comentários sobre as diferenças verificadas no panorama histórico-cultural latino-
americano.

Fica claro, portanto, que essas novas iniciativas de promoção de voluntariado
estão, de fato, tentando criar uma nova "culture of giving", segundo experiências de uma
outra sociedade, e disso é necessário que se tenha clareza nas dinâmicas de
transformação pretendidas. Podemos levantar a hipótese de que esses valores e práticas
tenham uma resposta mais positiva e imediata, em termos de adesão, por parte de
segmentos das classes médias educadas dos centros urbanos latino-americanos. Ao que
tudo indica - e as filas de espera de “candidatos” ao voluntariado para diversas
instituições têm demonstrado - há uma grande vontade de participação, de engajamento
em ações sociais positivas, por parte desses segmentos da população mais sujeitos aos
processos de individualização e de isolamento social.

4. Alguns desafios.

Ficam aqui essas observações para os especialistas nas estratégias para
desenvolver o voluntariado, esperando que elas possam contribuir, mesmo que
indiretamente, com alguns elementos a mais para uma discussão proposta para esse
seminário: as tensões entre formação e capacitação, entre liderança e gerenciamento, ou
para pensar as "las lógicas distintas detrás de cada concepto y de cada práctica", assim
como como conseguir "una combinación ideal", ou os "contenidos que necessitamos".

Como se sabe e assinala a literatura sociológica, as culturas latino-americanas
(mais uma vez, à diferença das norte-americanas) têm a vocação do sincretismo, da
mistura e também da absorção de modo "antropofágico" do que chega "de fora" - muitas
vezes durante sua história, infelizmente, de modo impositivo. Nesse sentido, os quatro
itens - separados acima para efeitos de exposição - combinam-se ou coexistem nos
mesmos espaços sociais, e também se transformam.

Portanto, um passeio por determinados canais onde a "doação de tempo e
dinheiro" tem sido colocada na agenda, leva a questões clássicas em terrenos latino-
americanos, como a das vicissitudes nos encontros e desencontros, superposições ou
combinações entre as lógicas da cultura cívica e a de relações tradicionais, da igualdade
e da hierarquia, da formalidade e da informalidade, ou como se queira. Quais as
virtualidades desse terreno, quanto à construção de capital social, de participação, de
cultura cívica? (Um exemplo positivo da riqueza dessas dinâmica sociais onde se
combinaram valores e culturas diferenciadas foi a Campanha da Fome, desenvolvida há
alguns anos no Brasil). 6

Finalizo com alguns desafios colocados para as campanhas atuais de promoção
do voluntariado, aproveitando o que foi mencionada acima.

Primeiramente, acredito que o sucesso de tais iniciativas, em termos de eficácia
para a construção de valores democráticos e também de resultados concretos, liga-se à
sua sensibilidade para reconhecer e dialogar com esse campo preexistente de
organizações, agentes, valores – tanto os tradicionais, como os que se originaram de
movimentos sociais recentes.

                                                                
6 Como formulou recentemente um pensador brasileiro, Roberto Schwarz, quanto às “relações
brasileiras entre informalidade e norma”: sua “heterodoxia, dependendo do ponto de vista, funciona
como um defeito de fábrica ou como um presente dos deuses”.
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Nesse reconhecimento estão em jogo não apenas resultados concretos materiais,
mas sobretudo questões simbólicas: seria preocupante se a promoção da cidadania e do
voluntariado “eficazes” – como sugiro que às vezes esteja acontecendo – criassem para a
opinião pública e para os diversos segmentos das populações, numa postura um tanto
civilizatória e evolucionista, uma imagem depreciativa ou o não reconhecimento das
relações de solidariedade efetivamente praticadas, o que poderia inclusive contribuir não
para criar dinâmicas integradoras, mas sim reforçar as “sociedades partidas”.

Segundo, e a partir daí, qualquer campanha sobre doação e voluntariado que se
faça traria problemas se contribuísse para reforçar a idéia da doação individual como
solução de problemas, caso isso se afirme em detrimento da idéia de direitos, cidadania e
ação coletiva, tão débeis nas sociedades latino-americanas. São questões a serem
somadas e aproximadas, mantendo-se as distinções, alcances, terminologias e domínios
de cada uma.


