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RESUMO 

 

Este trabalho propõe enriquecer a experiência do profissional do terceiro setor na direção da 
psicologia-social, convidando-o a ter um comprometimento com sua causa que vá além das 
técnicas de captação de recursos e realização dos projetos da organização à qual pertence. O 
que está proposto aqui é uma aproximação sincera dos sujeitos tanto de um lado quanto do 
outro. Para tanto, foi percorrido um caminho: a história da benemerência, a situação do 
terceiro setor no Brasil, as bases de teoria sócio-histórica e estudos da subjetividade, uma 
pesquisa qualitativa com grupos focais para exercício da postura proposta. Esta pesquisa não 
pretende descobrir como motivar um doador, mas entender o processo que antecede a doação, 
ou seja, o que levou uma pessoa a querer dispor de uma certa quantia em dinheiro para 
contribuir no projeto de uma organização do terceiro setor. Aqui vamos aprofundar a 
compreensão da dimensão subjetiva, os sentidos e significados do ato da doação de pessoas 
que investem em causas sociais. O objeto de estudo desta pesquisa são os anseios, os desejos 
do doador a partir da sua formação social, cultural e política e suas contradições. O método 
foi o estudo qualitativo, tendo como bases teóricas a Psicologia-Sócio Histórica a partir de 
Vigostki, Leontiev e a micropolítica de Felix Guattari – entre outros. Para essa análise, foram 
realizados dois grupos focais, as falas dos participantes posteriormente classificadas em 
categorias num mapa dialógico, e em seguida comentadas levando em consideração as bases 
teóricas acima mencionadas. Os resultados considerados são a própria dinâmica ocorrida nos 
grupos focais, o desnudamento dos participantes, e a agregação de mais subsídios para um 
próximo encontro com um doador ou candidato a doador. 
 
 
Palavras-chave: Psicologia sócio-histórica. Captação de recursos. Terceiro setor. 
Subjetividade. 



 

ABSTRACT 

 

The purpose of this work is an enrichment of the third sector professional in the direction of 
the social psychology, inviting them to have another commitment with its cause, besides the 
techniques for fundraising and realization of projects of the organization to which they 
belong. What is being proposed here is a sincere approach of the individuals, on both sides. 
Therefore, a path was followed: The history of charity, the situation of the third sector in 
Brazil, the social-historical theory basis and studies of subjectivity, a qualitative research with 
focal groups in order to practice the proposed posture. This research does not intend to 
discover how to motivate a donor, but to understand the process that precedes that act, that is, 
what made a person want to dispose of a certain amount of cash in order to contribute to the 
project of a third sector organization. The purpose of this work is to deepen the 
comprehension of the subjective dimension, the senses and meanings of the act of donation of 
people that invest in social causes. The study objects of this research are the urges, the desires 
of the donor as of its social, cultural, and political upbringing, and their contradictions. The 
adopted method was the qualitative study, having the Social-Historical Psychology based on 
Vigostki, Leontiev, the micropolitics of Felix Guattari – among others, as the theoretical 
basis. Two focal groups were realised for that analysis, the talking of the participants were 
later classified into categories on a dialogue map, and then commented, taking into 
consideration the theoretical basis mentioned above. The considered results are the dynamics 
itself that occurred in the focal groups, the baring of the participants’ souls, and the 
aggregation of more inputs for a next meeting with a donor or a donor candidate. 

  
 

Keywords: Social-historical psychology. Fundraising. Third sector. Subjectivity. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho foi idealizado a partir de uma inquietação gerada pela falta de 

material relacionado à questão da captação de recursos. Inúmeros trabalhos na área da 

administração demonstram as estratégias que as ONGs podem traçar para mobilizar recursos, 

porém são poucas as produções que se referem ao estudo das doações mais especificamente a 

partir do olhar do doador. Assim sendo, este trabalho pretende prover os profissionais do 

terceiro setor de um conteúdo que fomente um relacionamento mais estreito, ajude a perceber 

o desejo do sujeito, partindo do princípio de que as pessoas têm em si o amor não-idílico, a 

força amorosa como elemento da ação social enquanto movidas pela dialética das construções 

subjetivas. 

Os profissionais do terceiro setor que captam recursos lançam mão de diversos 

instrumentos para conseguir investimentos para a sua causa e traçam estratégias para buscar 

recursos junto às empresas, indivíduos, poder público ou mesmo trabalhar para realizar 

eventos, construir projetos de geração de renda e outros. O foco do olhar desses profissionais 

fica no levantamento de informações, estudo dos cenários, elaboração do plano de ação e 

estratégias, deixando para um plano secundário o sujeito e a dimensão subjetiva. Tirando o 

poder público do qual o captador solicita recursos através de editais e desenvolve uma relação 

com a burocracia, em todos os outros casos se pede para pessoas, e pessoas têm sentimentos 

que são colocados em jogo nesse ato e pouco se presta atenção. Pessoas são singulares, sendo 

assim este trabalho visa trabalhar os dois processos, o administrativo e o psicológico em 

paralelo – e aproximar mais esses dois polos. 

Será apropriado para este trabalho um tema de reflexão de Pierre Bourdieu sobre a 

dádiva para entender como o impulso de doar se perde, qual o ponto onde ele se perde, 

embora ele seja presente. A preocupação não é Bourdieu em sua filosofia, mas será discutido 

esse mecanismo psíquico e cultural da dádiva ou “toma-lá, dá-cá”. 

Este estudo tem por intenção contribuir para a compreensão efetiva do ato de doar, sob 

as luzes da Psicologia Social. A ideia foi trazer esse viés aos administradores e captadores de 

recursos que hoje se cercam de aparatos técnicos e estratégicos, esquecendo-se de que o seu 

objeto, os doadores, têm sua forma de pensar, seus anseios e desejos. 

Para tanto, realizou-se a pesquisa a fim de compreender, na ordem da subjetividade, os 

vetores sociais, políticos e culturais que atravessam o ato de doar de homens e mulheres que 
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investem seu dinheiro em projetos sociais, que por sua vez estão vinculados a determinadas 

representações sociais do ato de fazer caridade, podendo apresentar-se como ideologia, afeto, 

busca de identidade, interesse, culpa, bondade, desejo de agradar alguém e assim por diante.  

O ato de doar pode ter implicações com vários fatores do meio em que vive o sujeito, 

assim diz Furtado (2011, p.77): “as raízes do surgimento da consciência do homem não 

devem ser procuradas nas singularidades da ‘alma’ ou nos recônditos de seu organismo, mas 

nas condições sociais da vida historicamente constituídas.”. Analisar o comportamento das 

pessoas significa ir para além da estrutura psíquica do ego, id e superego, significa considerar 

os fatos históricos que determinam em grande parte a formação da mente e o modo da 

apropriação da consciência pelo indivíduo. 

Assim dizem Guattari e Rolnik (1986, p.34): “O indivíduo, a meu ver, está na 

encruzilhada de múltiplos componentes de subjetividade. Entre esses componentes, alguns 

são inconscientes. Outros são mais do domínio do corpo, território no qual nos sentimos 

bem.” Ao fortalecer o sentido social da subjetividade, diluem-se os interesses puramente 

egóicos. 

Múltiplas subjetividades estão em permanente produção nos mais heterogêneos 

vetores sociais; nas relações que acontecem no cotidiano, quando os corpos se lançam, 

pensamentos ligados à função material entram em conexões produzindo subjetividade nos 

diversos fluxos sociais. Assim, a cada fenômeno uma congérie de elementos ainda 

desconhecidos está presente no fluxo de novos devires. Na dialética é algo inacabado e tudo 

virá a ser, não existe conclusão definitiva e novas considerações sempre serão realizadas a 

partir de novos estudos. O fim como novo princípio, entender o ato de doar para reforçar o 

principio da bondade e este se multiplicar entre as pessoas. O real está em movimento. A 

Psicologia Social como pano de fundo para acolher as contradições os movimentos os devires.  

No capítulo I, a intenção foi resgatar a história das políticas públicas, do Estado do 

bem estar social, com o objetivo de construir o cenário e localizar as ONGs neste contexto, de 

entendimento dos papéis das ONGs e do Estado. Este capítulo foi pensado com o olhar 

voltado para o desenvolvimento das políticas públicas, procurando nesse olhar uma crítica ao 

Estado enquanto responsável pela execução de práticas assistenciais. Porém, em meio a essa 

análise, foi possível entender a necessidade da intervenção que é realizada pelas ONGs, que 

ao compartilhar dos problemas ligados à pobreza, as mantêm não submetidas ao controle 

estatal, mas concentradas em apontar novas soluções para velhos problemas ligados à 

desigualdade social. 
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No capítulo II foram esclarecidos conceitos próprios do terceiro setor, descrevendo 

uma base para situar mais claramente os conceitos desta dissertação. Procurou-se dar um 

panorama geral sobre a captação de recursos e sua história no exterior que influenciou a 

formação do terceiro setor no Brasil. Foram trazidos vários autores especializados no tema 

para contextualizar o papel de complementação do atual estudo. 

No capítulo III foram descritas as bases teóricas da Psicologia Sócio-Histórica a partir 

de Vigotski, sobre necessidade, motivo e atividade em Leontiev e do pensamento de Guattari 

a respeito de produção de subjetividade. Estas virão nortear a reflexão sobre as falas dos 

doadores dos dois grupos focais, que são o eixo da estratégia metodológica desta pesquisa. O 

objetivo é contribuir para o entendimento do que se passa com o sujeito que doa, buscando 

elementos que o identifiquem e também possam despertar em outros a reflexão sobre o 

“desinteresse” pessoal no ato de doar. Levantou-se aqui o ponto de convergência da 

psicologia sócio-histórica com a crítica à psicanálise do pensador Guattari segundo Fernando 

González-Rey (2003, p. 118):  

 

Uma dimensão que Guattari mantém em relação ao pensamento psicanalítico é a 
dimensão do desejo, na qual se concentra o valor do afetivo, do emocional. Contudo, 
na obra de Guattari, como em Deleuze, o desejo não aparece como entidade 
substancializada. É um desejo produzido que acompanha a vida social do sujeito. 

 

No capítulo IV apresentou-se a Metodologia e como ela foi aplicada à análise dos 

grupos focais, seguiu-se o levantamento dos dados realizados através de grupo focal, com a 

aplicação de categorias (em vetores que favorecem, vetores que impedem,categorias afetivas, 

ideológicas, religiosas, hedonistas e efeitos da doação) foi possível ter uma visão do todo para 

atingir um ponto mais abstrato, que proporcionou a reflexão.Uma pesquisa qualitativa que 

teve por objetivo uma aproximação da realidade subjetiva do doador, procurando extrair do 

discurso dos participantes falas que, contemporizando fidedignamente seu pensar, puderam 

ser analisadas e já serviram como exercício de interação com o doador. 

No capítulo V, foram descritos os sujeitos e apresentadas análises dos grupos focais, 

tendo como mote a questão cunhada por Pierre Bourdieu (2010, p.158) sobre troca de dádivas 

ou “toma-lá, da-cá”, que diz um pouco daquilo que se pretendeu com este trabalho: “O mundo 

que vou descrever tem em comum a criação de condições objetivas para que os agentes 

sociais tenham aí interesse no ‘desinteresse’, o que parece paradoxal”.  
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Esta investigação de natureza qualitativa foi realizada através das entrevistas com os 

doadores de organizações do terceiro setor, e a partir desse material colhido, foi criado um 

mapa dialógico que gerou gráficos (um relatório quantitativo), para facilitar o processo de 

análise das falas dos participantes. Nesse capítulo, o doador conta sua experiência e nos dá 

oportunidade do contato com a dimensão subjetiva do ato de doar, quando lhe damos espaço 

para se expor espontaneamente e o interpretamos em sua realidade psíquica, pautados na 

consciência de que cada um é sujeito histórico mas também é submetido a uma subjetividade 

coletiva. 

Nas Considerações Finais procurou-se dar um panorama do que fazer com todo esse 

estudo no viés teórico ligado à reflexão no viés prático, repassar contribuições para o campo 

de atuação dos gestores de ONG, para os captadores de recursos que têm por propósito 

conseguir investimentos poderem “afetar” pessoas que se interessem pelos problemas do ser 

humano. Terminando assim com Rosa Luxemburgo: “Quem não se movimenta, não sente as 

correntes que o prendem”. 
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CAPÍTULO I – TERCEIRO SETOR E ESTADO: PARALELOS E 

CONVERGENTES 

 

As teorias do Estado são recorrentes em inúmeros trabalhos acadêmicos, e aqui elas 

serão resgatadas para entender a ligação entre o terceiro setor e o Estado no Brasil, pois o 

objetivo do terceiro setor, focado na promoção da saúde física, ambiental e social, busca 

garantir a equidade de direitos na comunidade humana, uma garantia semelhante àquela que 

se espera desse organismo político e administrativo, o Estado.  

O setor privado sem fins lucrativos, muitas vezes, recebe financiamento do próprio 

Estado para concretizar suas inúmeras propostas pautadas numa agenda social que busca dar 

comida aos famintos, preservar o meio ambiente, lutar contra as discriminações e 

preconceitos de toda origem, levar educação de qualidade para todos, incentivar movimentos 

sociais e assim por diante. A interação entre os dois setores acontece também na medida em 

que o Estado fiscaliza tais ações e isenta as ONGs de pagar impostos.  

Para situar esses dois atores, faz-se necessária uma análise, encaminhando esse 

exercício para o entendimento dos impactos que provoca o terceiro setor na vida de pessoas 

beneficiadas por ele, relembrando que do ponto de vista histórico a situação das pessoas em 

condição de vulnerabilidade social vem se reproduzindo ao longo dos séculos, e que essas 

pessoas também estão sob os cuidados de um Estado que pretende promover a paz, gerenciar 

a administração pública e aplicar seus recursos para satisfazer suas necessidades básicas 

individuais e coletivas.  

Dowbor, em entrevista concedida em 2007 para o Canal Universitário de São Paulo, 

diz que a transformação dos processos onde existe injustiça não se dá de modo natural e que 

em inúmeros países, como na França, Coréia, Canadá e outros, o Estado funciona bem, então, 

o Brasil tem a tarefa de perseguir esse bom andamento para ter uma sociedade 

economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente sustentável.  

Apesar dos recentes avanços, como a erradicação da extrema pobreza através do 

programa Bolsa Família do governo Lula, Dowbor continua dizendo que há de se encontrar 

mecanismos para o bom funcionamento do Estado no Brasil, complementando sua fala com 

os dados do fundo monetário: “em média os países pobres têm um Estado que representa 25% 

do PIB e os países ricos 50% do PIB”. Um Estado eficiente procura aumentar seus 
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investimentos em programas sociais e obviamente dispõe uma quantidade maior de recursos 

econômicos para desenvolvimento de políticas públicas. 

Se houvesse eficiência garantida por parte desse aparelho governamental, o terceiro 

setor talvez não tivesse assumido um papel de relevância, nessa perspectiva. Será que ao 

compartilhar funções com o Estado não gera uma situação de comodidade, onde se criam 

situações ilegítimas e se configura uma recorrente corrupção da máquina estatal? Neste 

momento histórico, o papel do terceiro setor talvez devesse estar na cobrança dos direitos dos 

assistidos. São questões que só podem ser pensadas e posicionadas se houver uma 

desobstrução das concepções idealistas, como se rotulam posições relacionadas às ONGs. 

Existem contradições nesse processo de afloração da consciência, todavia, a proposta é, ao 

longo deste texto, procurar uma análise crítica das determinações presentes. 

 

1.1. Organização do cenário na história econômica e na teoria política 

A apresentação aqui das teorias clássicas do Estado e seus fragmentos discursivos, 

literários e teoréticos têm a finalidade de compreender o Estado moderno, para assim chegar 

ao Estado contemporâneo e poder discutir a demanda e o surgimento do terceiro setor.  

Faz-se importante regredir a uma passagem do século XIV para entender a história de 

como o Estado tratava os miseráveis. Em 1351, a Europa teve sua população dizimada pela 

Peste Negra em quase um terço do seu contingente; e, com isso, o emergente capitalismo da 

Grã-Bretanha sofreu com aumentos de salários e trabalhadores se movimentando entre as 

cidades em busca de melhores oportunidades. Em 1388, o Estado toma para si a 

responsabilidade de fixar os salários, controlar a perambulagem e cria a Lei dos Pobres (Poor 

Law Act). Esta tinha um caráter mais punitivo que protetor. Eram acusadas de vadiagem as 

pessoas temporariamente desocupadas em busca de melhores ocupações. E a regulamentação 

permitia ao Estado punir severamente com castigos físicos e morais terríveis esses 

“desocupados”, segundo Pereira (2008, p. 62): “Dessa forma, as regulamentações contra a 

perambulagem de pessoas sem ocupação, ou a chamada “vagabundagem”, constituíram a 

origem da assistência social institucional”.  

Uma pequena minoria era constituída de ‘autênticos vagabundos’, ou seja, aqueles que 

não tinham mesmo um lugar na estrutura econômica da sociedade. Aos poucos, o Estado foi 

verificando que havia necessidade de tomar uma atitude perante o problema. Assim, em 1530, 
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Henrique VII na Grã-Bretanha procurou ceder e lançou mão de sua responsabilidade perante 

os “inadequados”, dando a eles uma permissão para mendigar, tudo isso pelo medo 

aterrorizador da desordem social – como se aí não estivesse a evidência de que as partes não 

se equilibravam.  

Para entender a formação do Estado liberal, onde provavelmente nasce a corrente do 

terceiro setor, o recorte inicia-se pela doutrina clássica, na qual ainda se postulavam as 

influências das leis divinas, preceitos esses que davam um norte ao pensamento e à ação dos 

homens, baseados na racionalidade de Deus, entidade que provia o alimento para a vida dos 

seres. Os filósofos dessa época procuravam organizar sua metodologia para discorrer de onde 

vinha a essência humana, repensando sobre o conjunto das fundamentações da metafísica 

escolástica da Idade Média, para fazer emergir um novo sistema, uma nova concepção de 

homem. Assim, a razão começa a se deslocar das mãos de um ser supremo intangível, suposto 

existente, para as mãos de um ser dotado de inteligência, que existisse na Terra, um supremo 

tangível (Estado). 

Hobbes em 1651 publica O Leviatã na Inglaterra, embrião do pensamento liberal que 

virá formar o pensamento político norte-americano. Embora a teoria do Estado ainda estivesse 

profundamente baseada no conceito da racionalidade divina, os filósofos estavam procurando 

a defesa de uma nova ordem política na qual o Estado não mais teria o papel repressor, mas 

regulador. A lei da natureza de Hobbes tem a competição entre os interesses humanos como o 

motor da economia e da sociedade, e que o papel do Estado seria então manter possível essa 

guerra constante, defender os homens de qualquer ataque que venha a aniquilar sua própria 

natureza. Na teoria de Hobbes, o homem precisa renunciar em alguns momentos, mesmo que 

a sentença seja perder a liberdade de fazer tudo que lhe satisfaz. 

Para esse pensador, o estado natural designa uma nação onde não há uma política 

organizada por leis, o que há é uma forma de abrir precedentes para um comportamento 

humano repressivo ou baseado em impulsos de uma satisfação instintiva prazerosa, 

considerando somente os interesses individuais. O medo desencadeia a desconfiança de uns 

para com os outros, podendo assim gerar conflitos, guerras (aqui não deduzida somente como 

a arte da batalha), todavia, expressão que distancia os seres de um objetivo maior. A 

liberdade, o sentimento do que se chama de paz não é a mesma nas diversas esferas 

fenomenológicas do ser. Preservar um estado natural onde reine a paz entre os homens exige a 

criação de regras de direitos e deveres, pactos para permitir que as pessoas vivam mais 
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harmonicamente em sociedade, isto é, forças compactuadas que seriam a própria essência do 

Estado.  

Para se conhecer algo é preciso não se prender às amarras do discurso e a 

consequência dessa prática é perceber que não há um conhecimento absoluto e unificado. Que 

os homens sejam fiéis aos seus acordos de justiça onde o direito determina as posições para 

bem viver, para que as barbáries não se sobreponham à vida de cada um, que tem liberdade de 

buscar um bem para si e para todos. Assim afirma Hobbes (1999 [1651], p.123). 

 

Nesta lei de natureza reside a fonte e a origem da justiça. Porque sem um pacto 
anterior não há transferência de direito, e todo homem tem direito a todas as coisas, 
consequentemente nenhuma ação pode ser injusta. Mas, depois de celebrado um 
pacto, rompê-lo é injusto.  

 

Que linha tênue atravessa esse pacto sendo que o homem não tem sensações, 

imaginação ou um pensamento alinhado que possa fazê-lo agir, pensar, reagir uniformemente 

com as diferentes questões apresentadas pela vida? Quando o pacto não contempla 

determinado problema, quem julgará se houve ou não cumprimento? Qual poder seria esse, 

anterior à existência de um Estado, que considere a vontade, as paixões e as condições do 

homem para que este não seja refutado injustamente ao reivindicar seus direitos? 

A natureza não tem um mecanismo subjetivo nem mesmo objetivo que responda 

categoricamente quem tem a razão dentro de um conflito. Os pactos sem armas e somente por 

palavras provavelmente não serão respeitados. Ora, como escolher os mais capacitados para o 

poder público se os interesses são tão diversos? Hobbes (1999, p.221): “Concluo, portanto, 

que, em tudo o que não seja contrário à lei moral (quer dizer, à lei da natureza), todos os 

súditos são obrigados a obedecer como lei divina ao que como tal for declarado pelas leis do 

Estado”.  

Um Estado constituído de normas e leis deve garantir a todos o direito à vida, porém 

esse estágio de organização social só seria possível em um Estado autoritário, onde os súditos 

obedeceriam à monarquia enriquecida, inabalável, indestrutível. Numa sociedade sem uma 

autoridade, o caos se instalaria, mas em Hobbes a tutela do Estado sob condições e a 

autoridade absoluta de um rei amenizaria os conflitos.  

Já John Locke, ainda no século XVII, empirista, entendia que o conhecimento se dá a 

partir de ideias geradas pela experiência sensível. Não há lei natural que dê conta da 
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experiência humana em sociedade, portanto as leis devem se basear no conhecimento das 

condições de determinada sociedade.  

Berço da democracia liberal, a obra desse pensador defende a necessidade da figura de 

um soberano para defender os homens da liberdade do estado de natureza. Se não houvesse 

leis humanas, os homens estariam permanentemente em guerra. Assim diz Carnoy (2010, p. 

29): “A sociedade política de Locke não define, na verdade, a forma de Estado, mas, antes, 

somente seu princípio fundamental dos direitos individuais”. Representantes são nomeados 

para defender os direitos de manter as propriedades e a segurança da sociedade, haja vista 

que, para Locke, quem tem direito a voz nessa democracia são os proprietários, aqueles que 

são senhores de bens.  

Locke compartilha com Hobbes a concepção do homem em estado de natureza, mas, 

diferentemente deste, expressa a importância de se estabelecerem normas para a convivência 

social, representadas por um contrato social que possa assegurar a propriedade (na verdade 

como direito de alguns) e a sobrevivência como direito de todos. Isso significa que os não-

proprietários deveriam submeter-se a esse contrato social com seus direitos e deveres. Surge 

aí o pensamento liberal, onde serão asseguradas as condições mínimas para a sobrevivência e 

igualdade, constituindo a sociedade civil onde todos devem ter pleno conhecimento de seus 

direitos e deveres, dispondo-se a prestar serviços ou retribuir a outrem. 
 

Não sendo o Estado ou a cidade mais que uma pessoa moral, cuja vida consiste na 
união de seus membros, e se o mais importante de seus cuidados é o de sua própria 
conservação, torna-se-lhe necessária uma força universal e compulsiva para mover e 
dispor cada parte da maneira mais conveniente a todos.  (Rousseau, 1999 [1762], 
p.95). 

 

Esse contrato seria extraído das diversas expressões das necessidades das pessoas que 

compõem a sociedade, poderia ser transformado em lei ainda que passível de revogação. A 

ordem é o homem concreto não afastar-se do seu estado natural para assim aproximar-se da 

felicidade de fato, protegendo-o da violência.  

 Rousseau alegava que o homem civilizado não sobreviveria (guerras, disputa por 

espaço) sem organização política. Por ele ser essencialmente bom, ele pode encontrar os 

pontos da vontade em comum com seus semelhantes e essa convergência forma um povo. O 

contrato social devolveria à sociedade a paz característica do homem em estado de natureza. 

Analogicamente, identificava no Estado o corpo, e no soberano a alma, sendo um Ministro o 
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representante dessa junção entre alma e corpo. Ao legislador caberia se ater à repressão, e o 

processo de volição do Estado, em igual proporção, deveria ser vantajosa para a nação.  
 

Pensamos que as lições de Rousseau relativas à inalienabilidade da vontade geral 
denotam a simples impossibilidade de distanciamento entre a volição dos que 
exercem o poder e o querer dos cidadãos, numa interpretação extremamente atual. O 
governante está sempre vinculado ao titular do poder, sob pena da ilegitimidade do 
seu governo, que pode findar mesmo antes do final da legislatura. (SIMEÃO, 2008). 

 

No século XVII, um tempo em que as mudanças decorrentes da queda do feudalismo e 

abertura para o livre comércio começam a se solidificar, as guerras civis que assolaram o 

território europeu criaram uma demanda posterior de ordem e humanização. Sendo necessária 

uma intervenção para o bem comum, conforme Carnoy (2010, p.23): “O Estado foi 

novamente chamado a executar a tarefa de agir como mediador civilizador”.  

A adequação das pessoas para gerar ordem e obviamente uma política 

desenvolvimentista com uma carga de sistematização desperta o sentido de solidariedade, 

visto que era preciso uma união de esforços, até desconexos do ponto de vista de que cada um 

tem seus interesses, mas conexos no que tange manter um apoio nessa inter-relação. 

Adam Smith, considerado teórico do liberalismo econômico e contemporâneo da 

Revolução Industrial, escreve, em 1776, uma das suas mais importantes obras, “A Riqueza 

das Nações”, que um sistema econômico fechado é suficientemente capaz de obedecer a uma 

lógica, em que o comportamento econômico pode ser livre de influências políticas, religiosas 

ou culturais, isto é, uma economia pode ser independente, se mantendo com suas próprias 

regras e leis.  

De acordo com o economista escocês, o Estado é um mecanismo desnecessário, 

pernicioso quando atua sobre os agentes econômicos, visto que a sociedade civil teria 

capacidade de organizar de forma espontânea a sua própria vida econômica. Ao homem se 

confiava a responsabilidade de caminhar no sentido da realização do bem coletivo, sendo o 

trabalho seu maior bem. A renda de um trabalhador aumenta de acordo com a quantidade de 

trabalho, que aumenta se houver mais lucro, gerando a movimentação da economia – todos a 

serviço da riqueza nacional.  

O autor fala ainda de uma inclinação para o comércio e um desejo natural que nasce 

com o sujeito de agir em seu próprio favor, assim perseguia sua vocação para o progresso. 

Dessa maneira, se criariam circunstâncias para a sociedade se organizar. A humanidade para 
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Smith tem o livre arbítrio para concorrer, e o equilíbrio entre oferta e procura se dá sem a 

interferência do Estado. Este deve cuidar das questões referentes à justiça, pois o restante 

correrá pelo curso natural das coisas. 
 

A escassez e a procura daqueles que vivem dos seus salários aumenta 
necessariamente com o aumento da renda e do capital de cada país e não pode 
aumentar senão nessas condições. O aumento da renda e do capital é o aumento da 
riqueza nacional. (SMITH, 1984, p. 59). 

 

Para David Ricardo (1982), grande teórico da economia política e sucessor de Smith, a 

sociedade já se apresentava dividida em três classes: a dos proprietários de terras, a dos 

trabalhadores assalariados e a dos proprietários de capitais. Ele também defendia que o Estado 

não deve interferir na economia, e que a livre concorrência mantém os preços mais 

controlados e evita concentração de lucros. O caminho que Ricardo aponta para o crescimento 

da economia é o desenvolvimento tecnológico que aumenta a produtividade e o livre 

comércio (importação e exportação) de produtos agrícolas. Era contra a Lei dos Pobres, pois 

se o Estado se comprometesse a alimentar os pobres, contribuiria para o aumento da 

população e a escassez de alimentos. 

A teoria do Estado liberal tem como base dois pressupostos: Direitos individuais e 

uma prática voltada para dar liberdade aos povos de conquistar seu bem estar. Ainda Carnoy 

(2010, p.23):  
 

Como veremos, a versão específica da teoria que, afinal, se tornou dominante na 
Inglaterra e nos Estados Unidos era de que os interesses dos homens – 
especialmente seu desejo insaciável de vantagens materiais – os oporiam uns aos 
outros e controlariam suas paixões; e o papel do Estado que melhor serviria à 
humanidade era aquele que desse conta disso e garantisse o funcionamento de um 
mercado livre na sociedade civil. 

 

A liberdade e a propriedade privada, a garantia da igualdade de oportunidades para os 

negócios numa economia livre são elementos chave para a compreensão deste texto. Com a 

queda do feudalismo, a partir do qual o poder político e as terras passavam das mãos do 

senhor feudal para seus descendentes, a revolução burguesa encaminha um prognóstico em 

que houve uma separação entre o público e o privado, fato esse confirmado com a 

institucionalização do poder.  
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O fenômeno da política social tem uma relação direta com o capital, pois ao abrir as 

relações comerciais para além do feudo, criavam-se oportunidades antes impossíveis pelo 

controle de terras e das próprias relações de trabalho, onde o vassalo oferece ao senhor feudal 

toda fidelidade por este dar-lhe meios de subsistência. Então, com a livre concorrência, 

aparecem problemas decorrentes de uma competição acirrada, suscitando assim uma 

intervenção do Estado. A esse respeito, afirma Pereira (2008, p.31):  
 

Efetivamente, o referido século foi sacudido por três grandes acontecimentos, 
detectados oportunamente por Flora e Heidenheimer na obra dos clássicos 
(Tocqueville, Weber, Marx, Durkheim): a) transformação qualitativa das técnicas de 
produção, iniciada no século XVIII, que recebeu o nome de Revolução Industrial 
por analogia ao conceito de revolução política; b) a eclosão da democracia de 
massas, e c) a constituição dos Estados nacionais. 

 

A transformação da mão de obra, num processo excludente, coloca na frente aqueles 

que conseguem acompanhar a automatização (produção em série), abrindo frente para a 

máquina ocupar espaços antes ocupados por trabalhadores. Aqueles mais resistentes a 

embarcar nesse novo modo de vida ou aqueles que não tiveram chance de aprender as novas 

habilidades ficaram marginalizados pelo sistema. Aqui o antigo protecionismo dá lugar a uma 

“liberdade” para as conquistas chamadas democráticas. Eclode a democracia de massas, onde 

agora as pessoas poderiam votar, participar do Estado Social – ao contrário do Estado 

absolutista. Finalizada em 1792, a Revolução Francesa, enquanto movimento popular por 

ideais humanistas e constitucionalistas, contribuiu para a organização do Estado político, 

acenando com a decadência da monarquia. A constituição do Estado-Nação implicou numa 

transposição das relações senhor-servo para empregador-empregado, atrelando a esse 

conjunto um Estado com permissão para decidir pela camada de pessoas que compõe seu 

corpo funcional (autoridade pública). 

A transição do feudalismo para o capitalismo foi determinada economicamente pelo 

predomínio do capital comercial e das manufaturas que se consubstanciaram através das 

navegações. As condições sub-humanas de trabalho da Revolução Industrial ativavam a 

proliferação de revoltas, despontando aí uma nova concepção do pensamento sobre a 

realidade, a luta de classes. 

Em 1848, o cenário projetado era de revoluções. Houve uma grave crise agrícola na 

Europa, faltava alimento, e a já formada classe operária estava descontente, reclamando por 

democracia. O Estado já é mais presente na economia e na sociedade, para regulamentar os 
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partidos políticos, sindicatos, cooperativas populares, associações civis que surgem para se 

opor aos interesses da burguesia, num processo de apropriação da cidadania. 

A partir do final de 1850, Marx vê no papel do Estado (tanto Europa quanto Estados 

Unidos) um tema de grande interesse. Sob uma perspectiva revolucionária, ele considera em 

sua teoria o valor do trabalho e dos meios de produção como temas centrais de sua análise, 

balizados pelo materialismo dialético. A burguesia é centralizadora, manipulando as ações do 

Estado, que na verdade está totalmente pautado pelas relações da produção e os grilhões das 

relações comerciais. Lucro, excedente e mais-valia governam o destino das nações. Para 

manter a ordem é preciso controlar esse sistema de dominação no qual os menos abastados 

não têm poder de decisão. 

Esse é o capitalismo que cria um segundo estado de natureza, novas e novas 

necessidades. Mas quando o cidadão tem fome, essas segundas naturezas, segundas 

necessidades não têm efeito. Esse Estado do qual Marx falava deveria proteger a comunidade 

da alienação proveniente da relação brutal de produção que privilegia. Em parceria com 

Engels, Marx afirma no Manifesto Comunista que o Estado surge para manter a força política 

deixando claro que seu papel é gerenciar um negócio. O negócio dos mais ricos. Se os 

capitalistas dominam o Estado, ditam o destino política e financeiramente, o Estado é 

autônomo – não representa a sociedade como um todo. Repressor, o aparelho governamental 

está legitimado numa posição de apaziguador de conflitos e munido de um controle 

devidamente estabelecido por leis. 

 

1.2. A unificação dos Estados e a organização da sociedade civil 

 

Do ponto de vista dos padrões modernos (França, Inglaterra, Bélgica, Leste Europeu), 

a Itália organizou-se tardiamente. Não teve expansão colonial, na época do fim do feudalismo, 

ela ainda era composta de vários reinos fragmentados e desiguais, somente em 1870 foi 

unificada. A Alemanha também se unificou tardiamente, e daí vem a identificação política 

dos dois países nas grandes guerras do século XX. 

No período do pós-guerra, em meados de 1920 na Itália, onde os partidos tinham 

“mais liberdade” para expressar suas propostas, Gramsci, filósofo membro do partido 

comunista, intelectual envolvido com o movimento proletário da massa, lutou pela esquerda 
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que foi suprimida pelas forças reacionárias fascistas de Mussolini. É importante citar Gramsci 

neste capítulo pela posição que assume em sua obra, transcorrendo sobre a concepção de 

Sociedade Civil e um Estado ampliado. 

Marx e Gramsci tinham um conceito diferente de sociedade civil. Em Marx, pertence 

ao campo da estrutura, a vida da sociedade seria controlada pela superestrutura política, a fim 

de garantir a dialética dos interesses ligados à propriedade dos meios de produção e as 

relações sociais. Em Gramsci, a sociedade civil e a sociedade política compõem a 

superestrutura. Coutinho (2003) analisa alguns pontos decisivos abordando essas duas áreas. 

(1) Sociedade civil – Compreende as diferentes organizações que são responsáveis pela 

elaboração e propagação das correntes de pensamento desses aparelhos (escolas, igrejas, 

partidos políticos, meios de comunicação), aliados nesse caso ao Estado. A sociedade civil se 

situa entre as objetivações do Estado e a economia, assume um papel de perpetuação do 

espaço de consenso, que favorece a classe dominante quando esta minoria difunde as 

ideologias, as representações simbólicas e os seus valores, que perpassam a política, ansiando 

a hegemonia que se expande com a produção e reprodução das condições estabelecidas. 

(2) Sociedade política – Um aparato da coerção estatal. As classes burguesas sempre 

manipulam e detêm o monopólio do poder, sendo a burocracia a chave de controle para coibir 

o sujeito. A ditadura impõe às massas um regime fechado, apresentando um leque de 

contradições deflagrados em larga escala na submissão dos sujeitos. Com as pressões 

impostas pela própria realidade sociopolítica do país que não dá espaço para se pensar em 

outro modelo econômico e cultural, limitando a prática e o campo das ideias. O sistema apela 

a instituições ou lideranças ligadas às forças armadas e policiais para o cumprimento das leis 

no exercício do poder. A esse respeito, Gramsci (2000, p. 91), afirma: 
 

O predomínio do centralismo burocrático no Estado indica que o grupo dirigente 
está saturado, transformando-se num grupelho estreito que tende a criar seus 
mesquinhos privilégios, regulamentando ou mesmo sufocando o surgimento de 
forças contrastantes, mesmo que estas forças sejam homogêneas aos interesses 
dominantes fundamentais (por exemplo, nos sistemas radicalmente protecionistas 
em luta com o liberalismo econômico). 

 

Pereira (2008) comenta que a Sociedade política é a parte do Estado que está 

administrando o território, controlando as leis e a burocracia. A Sociedade civil envolve e 

controla as pessoas que fazem parte desse Estado, administrando contradições. As duas 
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esferas – o País funcionando da forma como funciona – compõem o Estado ampliado 

(hegemônico), pois a estrutura como um todo tem que administrar os conflitos, atender nem 

que minimamente aos interesses das outras classes para se manter. Se o Estado tem o papel de 

administração dos negócios da classe dominante, e ao otimizar a reprodução das condições 

capitalistas através da unidade econômica se mantém hegemônico, o que deveria acontecer é 

uma relação mais igualitária conseguida através das lutas. No caderno 13 (1932-1934), 

Gramsci escreve (2000, p.16): 
 

O moderno príncipe, o mito-príncipe não pode ser uma pessoa real, um indivíduo 
concreto, só pode ser um organismo; um elemento, uma vontade coletiva 
reconhecida e afirmada parcialmente na ação. Este organismo já está dado pelo 
desenvolvimento histórico e é o partido político, a primeira célula na qual se 
sintetizam germes de vontade coletiva que tendem a se tornar universais e totais. 

 

É a partir do símbolo, estrutura subjetiva herdada da figura do príncipe, aquele que 

representa os anseios do povo, que surge o partido político, que poderá unificar a vontade 

coletiva e a possibilidade de lutar por sonhos comuns. 

Todos os homens têm liberdade para pensar, porém suas ações são determinadas pelo 

conjunto de significantes que impositivamente perpassam os laços sociais e denotam a cadeia 

de significados, ou seja, as pessoas estão presas a um nível de consciência subjetiva 

determinada historicamente, agindo conforme o estabelecido, sem conseguir se distanciar das 

percepções sensoriais, cognitivas a partir do concreto. 

A dicotomia da ação se constitui pelo exercício do pensamento, que é atravessado por 

uma significação baseada na realidade que se apresenta, e não a partir do estado de elevação 

da consciência. Cada indivíduo está mergulhado no seu próprio mundo, mas também num 

mundo subjetivamente determinado pela cultura expressa no senso comum. 

Para Gramsci, o Estado pode ser entendido a partir de uma análise da superestrutura 

(aspectos ideológicos, culturais, políticos, espiritualidade e intelectualidade). Sendo 

impossível uma separação orgânica entre sociedade civil e sociedade política; o exercício da 

reflexão pode levar a uma maior compreensão das relações capitalistas, e até a um 

questionamento. 

Cabe pensar na “revolução passiva”, termo que Gramsci cita de sua fonte original, 

Vicente Cuoco, escritor que busca expressar uma visão particular da história, com o objetivo 

de advertir as forças populares para as tomadas estratégicas de um Estado que se esforça por 
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não quebrar a hegemonia burguesa através do atendimento a algumas expectativas das 

massas. Se na Idade Média os pobres eram cuidados pela Igreja, que sempre recebia boas 

verbas da aristocracia e da realeza – o movimento agora seria feito pelo Estado, que com o 

dinheiro da burguesia, cuidaria minimamente de seus pobres. Essa é a revolução passiva. 

 

1.3. Origens da política social do Estado 

 

Após a II Guerra Mundial, era preciso amenizar o estado de miséria gerado entre os 

povos para que a Europa novamente se constituísse e retomasse do ponto de vista material, 

social, político-econômico, começando a reconstruir os territórios devastados e a se unir para 

se equilibrar novamente em busca da paz. Começa a surgir o conceito de Social Welfare(bem-

estar), diferente da Lei dos pobres que foi sua pré-história, passa a colocar uma condição mais 

coerente ao capitalismo, assumindo que a Revolução Industrial cria “entulhos sociais”, 

“objetos-gente” que não conseguem competir para melhorar suas condições de vida. Foi a 

resposta capitalista ao emergente socialismo do leste europeu. O conceito de Welfare State é 

uma transformação do conceito de Estado, que então terá a responsabilidade de prover 

benefícios sociais para garantir harmonia, segurança à população (crianças, idosos), um 

padrão de vida saudável e se preocupar com a empregabilidade, sem desobedecer à lógica do 

mercado. 

O termo Welfare State, expressão anglo-saxônica, mais utilizada a partir de meados do 

século XX, para assinalar diretrizes às políticas sociais que se originaram com base no 

modelo fordista-keynesiano, muitas vezes é empregada de forma imprecisa. Na Inglaterra, 

esse termo Welfare State, é proposto num sentido mais amplo, que percorre um caminho de 

superação da ótica securitária para incorporar a seguridade social numa dimensão mais 

completa e complexa. 

O sociólogo inglês, T.H. Marshall elaborou em 1940 uma teoria, tratando o tema 

cidadania, procurando se distanciar de uma visão paternal ou contratual, falando de direito em 

si. Assim dimensionou a política social de modo mais amplo. Ele dizia que a cidadania 

compunha-se se de direitos civil, político e social. 
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(a) Categoria civil – Direito à liberdade de ir e vir, direito a prosperar, a livre 

arbítrio no exercício de expor os pensamentos, direito à propriedade, justiça, direito a 

escolher sua fé e à liberdade de imprensa. 

(b) Categoria política – Direito a participar das decisões de poder ou como eleitor 

ou como um membro de um organismo de autoridade política. 

(c) Categoria social – Direito ao mínimo para assegurar um bem-estar econômico, 

o que Marshall chama de uma vida de um ser civilizado de acordo com os costumes 

que prevalecem na sociedade: direito a salário justo, previdência, repouso, lazer, 

férias, educação, renda para uma vida digna. 

 

Com a garantia desses direitos, o Estado providencia que todas as pessoas possam 

participar com dignidade da vida plena comum da sociedade. 

Pereira (2008, p.185-191) desenvolve subsídios para a compreensão desse conceito 

também mencionando Richard Titmuss, professor inglês que criou em 1950 a cadeira de 

Administração Social na Grã-Bretanha, foi um dos fundadores do Social Welfare, classificou 

as categorias de bem-estar como modelos de intervenção fundamentados numa visão social-

democrata: 

 

(a) Bem-estar social: uma política de direito e não especificamente a cura da 

doença da pobreza, como se esses “doentes” tivessem que percorrer um caminho de 

recuperação para conseguir atingir um grau de normalidade. 

(b) Bem-estar fiscal: uma política de cobranças justas de impostos onde quem 

possui maior poder aquisitivo pague mais por isso. Bem-estar ocupacional serve para 

criar melhores condições de vida aos necessitados, possibilitando o gozo dos direitos 

individuais: direito à aposentadoria, participação nos lucros ou resultados, licença 

maternidade, salário família, trabalho noturno com remuneração superior ao diurno, 

seguro desemprego, aposentadoria por invalidez. Uma prestação de serviços aos 

desempregados e empregados. A teoria estabelece parâmetros, mas não resolve o 

problema, e para explicar melhor, o mesmo autor constrói um modelo para essas bases 

teóricas com três premissas: 
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(1) Residual:quando o mercado ou a família não conseguem auxiliar o indivíduo a 

manter seu estado de produção ativo, assim podem recorrer ao Estado que tem o dever 

de ajudar. 

(2) Desempenho e performance industrial:a mão de obra capacitada produtiva deve 

ser incentivada cada vez mais, pois a equação econômica e motivacional das teorias 

administrativas são claras: trabalhadores recompensados e leais conseguem enriquecer 

a todos os acionistas inclusive a si mesmos. 

(3) Modelo Institucional redistributivo:o Estado tem o papel de disciplinar as leis 

de mercado e prover bens e serviços para as necessidades sociais, permitindo 

igualdade e a efetiva participação do povo. As riquezas são transferidas para os 

desprovidos de recursos, tirando riquezas de quem possui (empresas), por exemplo, 

para transferir aos quem não possuem. 

 

O Welfare State foi o conceito que serviu como fundamento principal para o 

desenvolvimento de políticas sociais em diversos países, assim, engendraram-se outros 

formatos baseados no primeiro modelo, havendo variações de uma nação para outra. Welfare 

State não é propriamente política social, que é mais abrangente, mas é o conceito que orienta 

a construção das políticas sociais. 

No entanto, todas as políticas sociais vêm sendo implementadas de cima para baixo, 

concordando aqui com Pereira (2008, p. 202): “Tudo isso conduz ao entendimento de que o 

Estado de Bem-Estar e a política social da atualidade têm como principal alvo a coesão social, 

perseguida por meio de pactos corporativos (ou plurais) que, não obstante competitivos, 

pautam-se pelo princípio da subsidiariedade de forte pendor voluntarista.”. 

No Brasil não existe propriamente um Estado de Bem-Estar Social. A partir da 

Constituição de 1988 passamos para uma aproximação com o que caracteriza esse modelo, 

mas em função da visão dos governadores e prefeitos, predominantemente do campo político 

conservador, em função da carência de recursos e da pobreza endêmica ele não se estabelece. 

Somos fortemente influenciados pelo modelo americano de Estado com base liberal (pouca 

participação do Estado). O que temos tradicionalmente no Brasil é fruto da influência do 

fascismo, como o caso da influência da “Carta del Lavoro” de Mussolini na CLT de Getúlio 

Vargas. Isso está bem discutido nas obras que avaliam a presença do populismo entre nós. É 

diferente da proposta da social-democracia europeia. Temos uma legislação favorável 
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(LOAS/SUS/ECA etc.) que aponta para essa direção, mas não temos educação de qualidade, 

não temos postos de trabalho formal suficientes, não temos previdência social favorável, não 

temos salário desemprego adequado. Vivemos o dilema de aplicar o dinheiro público em 

infraestrutura ou no social, esse dinheiro não é suficiente e a carga tributária está no limite. 

 

1.4. Cenário histórico brasileiro 

 

Assim como na Itália e Alemanha, o Estado brasileiro foi organizado tardiamente, ou 

seja, ocuparam um vácuo histórico-econômico no começo do século XX, viveram o processo 

de transformação da sociedade com maiores conflitos e dificuldades. As condições históricas 

são bem diferentes (permanência de traços do feudalismo no primeiro caso e manutenção do 

padrão colonial no caso brasileiro). O Brasil também foi predominantemente agrário até mais 

tarde, a escravidão quase ultrapassou o final do século XIX – pode-se encontrar uma 

correlação com a experiência italiana na formação do seu proletariado – que da mesma forma 

teve seus anseios sufocados precocemente por uma ditadura. 

Durante o Império, o Estado brasileiro se fundamentava em uma organização 

administrativa no princípio da unidade, e muitas vezes eram os negociantes imigrados ou 

nativos da província que mantinham os projetos de atuação política, através da Monarquia 

portuguesa. A sociedade colonial Brasileira, baseada no sistema agro-manufatureiro em 

especial na produção agrícola e comercial do café, mantinha uma política estável.  

Em 1902, a República cafeeira do presidente Campos Sales mantinha sob controle um 

conflito que outrora tinha se formado na briga pelo poder entre os barões de São Paulo e 

Minas Gerais. Essa estabilidade durará até mais ou menos 1920 quando a República 

oligárquica cafeeira começa a evidenciar os sinais de derrocada, tanto nos aspectos político, 

econômico, como nos aspectos sociais.  

As grandes guerras na Europa forçaram a indústria brasileira a se desenvolver, pois 

não havia mais bens para importar. O comércio cresceu, as cidades se modernizaram, redes 

ferroviárias foram construídas, a energia elétrica veio substituir os lampiões, e, assim, a mão-

de-obra do campo não tinha mais trabalho, aumentando o êxodo para as cidades, gerando uma 

revolta que entre outras causas movimentou as greves que surgiram entre 1917 e 1921 como 

manifestações contundentes do movimento operário. Porém, as manifestações eram banidas 
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com violência e as obras assistenciais e caridosas passaram a ser desenvolvidas como 

estratégias para controlar o povo e paliativamente superar a crise momentânea. Foi também 

criado um sistema de seguro social que privilegiava as categorias organizadas (marítimos, 

industriários, bancários). 

Na década de 1930, com a mudança produzida pela revolução que põem fim à 

República Velha, o Brasil começou a entrar em processo de acelerada industrialização, de 

1937 até 1945 Getúlio Vargas implementava benefícios e mantinha assim o caráter 

hegemônico através da ditadura conhecida como Estado Novo. Ele foi o mediador dessa 

mudança de poder, da oligarquia agrária para a industrial, da economia rural para a urbana. 

Uma importante estratégia foi dar atenção aos trabalhadores em seu governo centralizador, 

criando o Ministério do Trabalho, instituiu as Leis Trabalhistas, entre elas, a jornada de 8 

horas de serviço e direito a férias. Em 1942 é criada a Legião Brasileira de Assistência, onde 

as primeiras damas presidiam as ações voluntárias em favor das famílias dos soldados 

enviados à guerra. 

No segundo governo Vargas (1951), o Estado já estava estruturado e pronto para o 

período desenvolvimentista. Investiu-se em infraestrutura (energia, comunicações, transportes 

e matérias-primas) e preparou terreno para o governo de Juscelino Kubitschek, que então 

começaria a abrir o país para o capital internacional e às grandes empresas multinacionais. 

Entre os anos de 1964 e 1984, o regime militar foi responsável pelo fim do ciclo 

populista da era getulista e consolidou o modelo de desenvolvimento ligado ao capital 

internacional e às multinacionais. Ao mesmo tempo fechou o mercado brasileiro e incentivou 

a produção industrial e a construção de infraestrutura, período conhecido por “milagre 

brasileiro”. O período permitiu maior acumulação por partedas elites brasileiras (concentração 

de renda), mas propiciou o aparecimento de uma classe média consumidora. Com incentivos à 

exportação, com endividamento externo, arrocho salarial e repressão, garantidas pelo regime 

autoritário, controlou-se o descontentamento dos trabalhadores manietando o movimento 

operário e popular. Entretanto, com a crise do capitalismo (a crise do petróleo) o modelo se 

esgota em entra em crise no final dos anos de 1970. 
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1.5. Políticas sociais e terceiro setor 

 

Em 1980, esforços são direcionados para construção democrática do Estado e 

sociedade. Os resquícios de uma ditadura que durava anos têm reflexos irreparáveis no 

aumento da pobreza e da miséria e intensifica-se o debate a respeito das políticas públicas 

sociais. Participam desse movimento várias organizações (Ministério, Municípios, ONGs, 

sociedade civil, Estado). 

Gohn (2010, p.17), menciona os movimentos sociais do final do século XIX e os da 

década de 1960 nos EUA e Europa, para explicar como a ditadura é uma situação de exceção 

e demonstrar o caráter emergencial dos movimentos sociais de então: 

 

Na América Latina, especialmente no Brasil, os atuais movimentos sociais são 
distintos dos movimentos que ocorreram na fase do regime político populista. São 
diferentes também dos movimentos ocorridos do final da década de 1970 e parte de 
1980 (movimentos populares reivindicatórios de melhorias urbanas articulados com 
pastorais, grupos políticos de oposição ao regime militar etc.), embora muitos dos 
atuais movimentos sejam herdeiros daqueles dos anos 1980. Naquela década, os 
movimentos lutavam para ter ‘direito a ter direitos’.  

 

Na década de 1980, o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra começou a 

colocar em prática ideias de reforma agrária buscando a integração das terras devolutas (que 

pertenciam ao Estado). Em 1992, os movimentos ambientais entram em cena (ECO 92) e 

segundo Gohn (2010, p.83): “Neste rol incluem-se movimentos que se misturam ou 

confundem-se com as ONGs e que se articulam às redes internacionais como o Greenpeace, 

Rainforest ou os movimentos nacionais, SOS Mata Atlântica, Ação Ecológica Chico Mendes, 

Movimento de Defesa da Amazônia, Conselho Nacional dos Seringueiros etc.”. Ainda Gohn 

(2003, p.61) cita: “As ONGs cidadãs nascem e crescem referidas ao campo das associações e 

dos movimentos sociais. Isso demarcará seu papel como agente de democratização, 

característica peculiar no Brasil e em alguns outros países da América Latina.”. 

Com o fim da ditadura aparecem atores sociais como Betinho, um dos fundadores da 

organização marxista Ação Popular em 1962. Ele também fundou a ONG Ação da Cidadania 

contra a Fome, a Miséria e pela Vida (1993), sob o slogan: “A fome não pode esperar” – 

demonstrando que para se chegar a uma consciência da realidade é preciso suprir a mais 

básica de todas as necessidades. Betinho escreve (SOUZA, 1991, p.133): “Enfrentar situações 

de emergência com medidas de emergência é algo, infelizmente, inevitável. Quem está 
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morrendo de fome não pode esperar os efeitos da Reforma Agrária ou os resultados da 

política de distribuição de renda.”. Assim escreve Marx (1995, p.32):  

 

A fome é a fome, mas a fome que se satisfaz com carne cozida que se come com 
faca ou garfo, é a uma fome muito distinta da que devora carne crua, com unhas e 
dentes. A produção não produz, pois, unicamente o objeto do consumo, mas também 
o modo do consumo, ou seja, não só é objetiva, como subjetivamente. Logo, a 
produção cria o consumidor. 

 

É certo que Marx fala sobre relações de produção e modo de consumo, onde ao certo 

deveria se pensar em transformar essa base produtiva socializando os meios de produção. O 

consumo fetichista leva à alienação, pois não se consome somente o necessário, mas todo o 

aparato que movimenta uma economia com base na exploração do proletariado e a 

manutenção do lucro através da produção do excedente. Todavia, o pensador deixa claro 

também que a fome é uma privação de comida que provoca uma sensação fisiológica de vazio 

e provoca não só a degradação física como a moral. 

Entender o processo histórico, como ainda há vestígios da monarquia, dos regimes 

ditatoriais até os dias de hoje na subjetividade brasileira e o papel do assistencialismo nesse 

quadro é um dos propósitos deste estudo. A ingerência estatal na sociedade abre discussão 

para demarcar a importância do terceiro setor. 

A “sociedade civil” gramsciana ou marxiana, nada tem a ver com “terceiro setor”, 

porém existem algumas passagens onde se encontram pontos de intersecção de que pode-se 

dispor como material reflexivo.Quando Gramsci fala da Revolução passiva, fala de dois 

momentos. Comenta Coutinho (2003, p.197): “A literatura sobre Gramsci é hoje unânime em 

reconhecer que a noção de ‘revolução passiva’, ou ‘revolução-restauração’, ocupa um posto 

de destaque nas reflexões contidas nos cadernos”. 

O autor fala sobre o fascismo, remetendo ao Brasil da era Vargas, quando se exerceu a 

coerção silenciosa, foram promulgadas as leis trabalhistas, criou-se uma política de 

“proteção” ao proletariado, a fim de acelerar o amplo processo de industrialização em acordo 

com a burguesia. Coutinho (2003) continua sua explanação, dizendo que Gramsci expõe 

ideias que podem ser aplicadas ao Brasil: O Estado substitui os grupos locais e com isso toma 

o controle da “revolução” para si, atendendo reivindicações do proletariado de forma a 

favorecer a burguesia – ao passo que a verdadeira revolução deveria ter o grupo como 

dirigente de seus próprios projetos. 
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As ONGs têm função reformista, não trabalhando para superação do capitalismo, mas 

sim para funcionar nessa lacuna que se faz na incapacidade do Estado de fornecer bem-estar. 

O WalfareState faliu e o movimento institucionalizado das ONGs busca garantir a sua 

continuidade a despeito da ausência de uma política que o garanta. 

O patrimonialismo é o nosso real problema. Ele gera uma participação pífia do Estado 

e produz um enorme buraco na assistência social. A ONG aproveita essa dimensão e busca 

denunciar um serviço ineficiente e ao mesmo tempo realiza a sua política específica 

representando um segmento (ambientalistas, por exemplo). Mas a ONG não trata do 

essencial, por isso ela não é uma organização política que busca a transformação do Estado 

como é o caso de partidos políticos ou de movimentos sociais (veja a diferença entre o MST e 

o SOS Mata Atlântica). 

A maioria das ONGs se mantém com a participação do Estado, pois este é obrigado a 

isentá-las de impostos, está aqui posta uma conquista dessas Organizações, que não 

necessariamente se constituem a partir de uma “vontade” do Estado. O terceiro setor é 

composto pelo conjunto de organizações que surgem da Sociedade Civil, num âmbito não 

governamental, que se distinguem das Organizações privadas com fins lucrativos, e produzem 

bens de caráter público. 
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CAPÍTULO II - CONTEXTUALIZANDO: TERCEIRO SETOR, ONGS E A 

PRÁTICA TECNOCRÁTICA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

 

A intenção de realizar este projeto surgiu de uma inquietação gerada pela falta de 

material acadêmico e pesquisas na área do terceiro setor, mais especificamente com relação à 

captação/mobilização de recursos em organizações não governamentais sob o ponto de vista 

da Psicologia Social. 

Fez-se necessário contextualizar brevemente os seguintes conceitos: organização não-

governamental (ONG), terceiro setor, captação de recursos e a Psicologia Sócio-Histórica, 

afim de embasar a pesquisa e preparar o terreno para aprofundar a discussão sobre o ato de 

doar pela perspectiva da subjetividade. Para tanto, como dizem Aguiar e Ozella (2006, p.1), 

os “procedimentos de análise de material qualitativo visam apreender os sentidos que 

constituem o conteúdo do discurso dos sujeitos informantes através do que chamamos de 

núcleos de significação”. 

 

2.1. Sobre as ONGs e o terceiro setor– histórico e definição 

 

As ONGs são organizações não-governamentais dotadas de funções e papéis que lhe 

conferem a responsabilidade de atuar em diversas frentes como: combate à pobreza, 

assistência social, meio ambiente, saúde física e mental, educação, comunidades de bairro, 

comunidades de afrodescendentes, grupos de homossexuais, assim por diante. Ora podem 

atuar tentando resolver os problemas causados pela falta de oportunidades dos mais pobres, 

ora questões relacionadas a condições básicas de subsistência (saúde, alimento), ora podem 

representar um grupo de pessoas injustiçadas pela cor da sua pele ou por terem contraído um 

vírus sexualmente transmissível no caso do HIV; elas podem atuar reivindicando ou ainda 

fiscalizando questões relacionadas ao meio ambiente ou aos direitos humanos. Elas se 

autogovernam, geralmente são dirigidas por profissionais auxiliados por voluntários, tendo 

como objetivo desencadear práticas que transformem situações de injustiça ou desequilíbrio, 

no que tange às estruturas sociais, políticas, culturais e econômicas. 

O termo, segundo vários autores, não é original, em artigo, Herculano (2000) escreve:  
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Assim, as ONGs surgiram no contexto internacional: o termo "ONG - organizações 
não-governamentais" - vem do vocabulário da ONU (a Ata de Constituição da ONU 
o menciona em seu artigo 71, ao estabelecer que seu Conselho Econômico Social - 
ECOSOC - poderia fazer acordos adequados de consultoria com organizações não-
governamentais).  

 

Gohn (2003) conta que a expressão ONG foi instituída pela ONU na década de 1940 

com o propósito de nomear organizações que buscavam créditos financeiros junto a órgãos 

públicos para colocar em funcionamento seus trabalhos sociais. Dessa forma, a ONU 

conseguiu designar o que era ou não do governo, estabelecendo uma ordem jurídica. 

Complementa a autora, com uma citação de Scherer-Warren (1994), que esse termo foi 

importado pelas agências internacionais para classificar as ONGs dos países em 

desenvolvimento, isto é, uma denominação encontrada para as entidades intermediárias, no 

primeiro mundo elas eram chamadas de ONGDs (organizações não-governamentais de 

desenvolvimento). 

Alguns autores como Rubem César Fernandes e Andrés A. Thompson mencionam que 

que as ONGs nasceram na década de 1970, algumas delas faziam oposição ao Estado 

incorporando propostas políticas de livre expressão contra os governos autoritários. Já Gohn 

(2003) considera que muitas ONGs nasceram dos movimentos sociais, menciona que na 

década de 1990 diminuiu o númerode movimentos sociais organizados e aumentou o de 

ONGs, voltadas para o trabalho em parceria com pessoas em condição de pobreza ou 

excluídas domercado formal de trabalho. Assim falou Scherer-Warren em evento do Serviço 

Social na PUC (2011):  

 

Na época da ditadura a clandestinidade imperava e as ONGs se uniam, sem 
chamarem atenção, naquela época tinham os chamados centros populares e uma 
confusão daquilo que de fato era ONG e o que não era. Após a ECO 92 é que as 
associações saíram da clandestinidade e passaram a se institucionalizar, tornaram-se 
juridicamente reconhecidas. 

 

Ainda na mesma linha escreve Hebert de Souza, o Betinho (apud HERCULANO, 

2000), “Enquanto o governo federal tenta destruir o Brasil e a democracia por cima, a 

sociedade reconstrói pela base, ocupando os espaços sociais, políticos, econômicos e culturais 

das cidades, onde afinal vive e mora todo mundo”. 

Assim Scherer-Warren cita em um de seus artigos (1994, p.10):  
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Dos anos 60 até a década de 1980, durante as ditaduras militares na América Latina, 
a única atuação possível para as ONGs, que pretendiam transformações sociais, era 
um trabalho silencioso junto às bases. As igrejas (católica e protestantes) serviam de 
proteção a muitas destas iniciativas. 

 

Já Moura (apud Gohn 2003, p. 53): cita que alguns autores datam o surgimento das 

ONGs no Brasil desde a época da colônia, mencionando as obras religiosas, como grandes 

responsáveis pela filantropia. O ano de 1543 teve a instalação da Santa Casa de Misericórdia, 

em Santos, tipo de organização trazida para o Brasil pela coroa portuguesa, construída e 

mantida tanto pelo Estado quanto pela Igreja, que decidiam em conjunto como intervir no 

campo social. Essas obras religiosas curavam os doentes, davam comida aos famintos, paz aos 

aflitos, auxiliavam os cegos, aliviavam os oprimidos, através de um esforço voluntário. 

Porém, Gohn (op.cit.) acredita que só em meados de 1980, as que até então eram 

denominadas entidades caritativas, que não eram do governo, passaram a ser chamadas com 

freqüência de ONGs, que seriam organizações criadas por pessoas da sociedade civil que 

muitas vezes não estavam de acordo com a política imposta pelo Estado. Existem ONGs 

nascidas dos movimentos populares e outras de movimentos progressistas ou até 

conservadores, umas fundadas pelas comunidades e outras por pessoas do mundo artístico, 

meio esportivo, político ou até mesmo grandes empresários. 

Assim afirma Gohn (2010, p.42): “A palavra de ordem dos novos projetos e 

programas passou a ser: ser propositivo e não apenas reivindicativo, ser ativo e não apenas um 

passivo reivindicante. Muitos movimentos se transformaram em ONGs ou se incorporaram às 

que já os apoiavam.”. 

Esta referência foi tirada da parte II do livro “Movimentos Sociais e Redes de 

mobilização civil no Brasil contemporâneo”de Maria da Glória Gohn, que tem como ponto de 

partida a indagação sobre quais seriam os atores sociais que se destacam na composição das 

ações coletivas da sociedade civil; quem atua em direção à superação dos problemas gerados 

pela desigualdade social? As principais associações da sociedade civil mencionadas pela 

autora são: ONGs, organizações populares, associação da comunidade, associações 

assistenciais ou aquelas criadas pelas empresas, todas elas tiveram como base e foram 

estruturadas a partir dos movimentos sociais, espaços de luta sócio-políticos muito 

característicos dos idos de 1970. 

Scherer-Warren, em conferência promovida pela PUC-SP “Teorias para os estudos 

dos Movimentos Sociais Latinoamericanos”, em maio de 2011, pronunciou após uma 
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pergunta da plateia: “Um movimento, do ponto de vista de colocar questões novas, de buscar 

transformações ele tem enquanto movimento mais peso, as ONGs têm menos peso, porque 

elas trabalham numa linha institucional”. Aqui entende-se a ONG com certos limites por 

estarem amarradas às normas e conjunturas dos seus fundadores. E assim continua a autora, 

pode não ser do ponto de vista das conquistas de algumas outras coisas, tem que ver o que 

será perdido de fato com esta transição de movimento social para a institucionalização do 

movimento, ou seja, se há alguma essência perdida quando o movimento social se 

institucionaliza e se torna ONG.  

As associações, institutos, fundações são entidades de fim público e foram assim 

rotuladas, num termo importado. Para esclarecer essa afirmação, diz Fernandes (1995) que a 

nomenclatura ONG designa um determinado tipo de organização que surgiu na década de 

1970 para ajudar na representação política para defesa de algumas revindicações. O autor 

ainda complementa dizendo que é do continente europeu que vem a expressão organizações 

não-governamentais, uma forma de expressão adotada para que estas organizações que não 

representavam governos, marcassem uma presença formal na ONU, constituindo organismos 

que trabalhavam em benefício de uma coletividade. 

Fernandes não está considerando que existem ONGs que nascem do movimento 

social, outras ONGs que nascem de iniciativas legitmas e individuais e ainda ONGs corruptas 

que servem para interesses de minorias. 

Muitas ONGs estão a serviço de interesses de minorias, mas o foco neste estudo são as 

que realmente conseguiram se acoplar a legítimos movimentos sociais, ocupando posição 

institucionalizada e as ONGs que nasceram das iniciativas de individuos bem intecionados. 

Gohn (2003, p.61) considera que 

 

As ONGs são possibilidades a medida que representam um novo espaço 
organizativo da sociedade civil, de forma mais espontânea, menos burocratizada. 
Poderão ser mecanismos fundamentais de construção da cidadania brasileira, 
podendo atuar como agentes de fiscalização da sociedade civil sobre a sociedade 
política, no gerenciamento de bens públicos. 

 

Essas organizações são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 

compostas por iniciativas particulares. Entretanto, há lacunas na legislação, que permitem, por 

exemplo, existirem ONGs formadas por interesse particulares de causa própria, conforme 

escrito no Manual do Terceiro Setor pelo Instituto Pro-bono (2006, p.14): “[...] as ONGs 

podem também ser utilizadas como espaços para abrigar grupos de pressão e lobbies, 
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interessados em lançar mão das verbas públicas, direcionando-as para interesses de minorias 

privilegiadas.”. 

A área jurídica denomina as ONGs ou entidades privadas sem fins lucrativos como 

associações e fundações, isto é, o aspecto jurídico da ONG será sempre associação ou 

fundação (mesmo que ela se denomine instituto), podendo esse tipo de estrutura ser referido 

das mais diversas formas, entre elas organizações sociais, entidades sociais, organizações sem 

fins lucrativos, associações civis, organizações do terceiro setor e assim por diante. 

A pesquisadora Gohn (2000, p.59) afirma que: “A natureza do terceiro setor foi 

construída nos últimos anos a partir das transformações no campo das ONGs, dos 

movimentos sociais e das associações filantrópicas e comunitárias.” Assim, a autora discorre 

sobre as limitações conceituais que enfrenta o termo. O fato de englobar atividades de 

naturezas política e social tão diferentes também abre espaço para outros encobrirem 

atividades de interesse particular. Scherer-Warren (2011) diz: 

 

(...)claro que o terceiro setor vem mais de dentro de um outro movimento que é o de 
responsabilidade social, de dentro das empresas, mas às vezes as coisas se misturam, 
às vezes aquela ONG que era mais politizada precisa do dinheiro, vai aceitar para 
sua sobrevivência, ela não vai negar o apoio que a empresa vai dar, ela não vai e 
vice versa. Numa linha geral, o terceiro setor veio de uma, digamos assim de, uma 
política de responsabilidade social das empresas que passaram a repassar dinheiro 
para as organizações sociais as chamadas OSCIPs; Tem outras linhas que vêm de 
outra tradição.1 

 

As organizações não-governamentais formam o terceiro setor, essa expressão também 

foi importada, segundo Montaño (2005), do filantropo John D. Rockefeller III, que em 1978, 

pronunciou em discurso a seguinte fala (apud LANDIM, 1999, p.70): “Dois setores são 

instantaneamente reconhecíveis para todos: o mercado e o governo. Mas o Terceiro Setor é 

tão negligenciado e tão pouco compreendido, que fico tentado a chamá-lo de ‘Setor 

invisível’”. 

Marc Nerfin, suíço, importante articulador da Conferência de Estocolmo em 1972, e 

fundador da IFDA, International Foundation for Development Alternatives (Fundação 

Internacional para Alternativas de Desenvolvimento), vem referenciando o termo desde  

1978. No artigo “Neither Prince nor Merchant: Citizen – An Introduction to the Third 

System”,há uma discussão sobre o terceiro sistema procurando dar uma panorâmica sobre a 

                                                            
1 Trecho transcrito a partir de uma conferência realizada na PUC. 
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atuação das organizações que vão se constituindo por cidadãos que se envolveram com a 

causa por alguma razão específica (moral, intelectual, espiritual, pessoal). 

Num documento publicado em 1986, Nerfin faz uma preliminar dos primeiros 55 

artigos do dossiê da IFDA, e num workshop na Ásia, em Dhyana Pura, Bali, Indonésia, o 

autor assoalhará o texto acima referido, Nerfin (p.182):“ Terceiro Sistema não procura poder 

governamental ou econômico, sua função é ajudar as pessoas a conseguir seu próprio poder 

autônomo frente ao Príncipe ou Comerciante (Estado, empresas), se empenha em ouvir 

aqueles que raramente são ouvidos, pelo menos oferecer uma tribuna para as vozes não 

ouvidas”2. 

Aqui, o autor comenta sobre um sistema que não está associado nem à empresa, nem 

ao governo, um terceiro sistema onde pessoas têm poder para se mobilizarem em torno de um 

objetivo social comum, tornando-se responsáveis pela transformação de sua condição de 

pobreza para melhores condições de vida a partir do momento em que se conscientizam. Diz 

que o terceiro sistema é composto por associações que são formadas por cidadãos que buscam 

melhorar suas vidas em nível individual e coletivo, discutindo características das associações 

e suas questões específicas. 

O terceiro setor se diferencia do segundo (empresa), por exemplo, por estar formado 

por organizações sem fins lucrativos. Pela Classificação Internacional das Organizações Não-

Lucrativas (ICNPO-International Classification of Nonprofit Organizations), documento 

estabelecido pela ONU em colaboração com a Universidade Johns Hopkins, consta que há 

uma primeira etapa para definir o que seria “não-lucrativa”, segundo cinco características 

estruturais e operacionais (Cf. A METODOLOGIA DA ONU) seria:  

 

O terceiro setor ou setor não lucrativo é definido como formado por (a) organizações 
que (b) são sem-fins lucrativos e que, por lei ou costume, não distribuem qualquer 
excedente, que possa ser gerado para seus donos ou controladores; (c) são 
institucionalmente separadas do governo, (d) são autogeridas; e (e) não 
compulsórias. 

 

Já o antropólogo Fernandes, que participou do III Encontro Ibero-Americano do 

Terceiro Setor, em 1996, no Rio de Janeiro, discutiu nesse evento o conceito terceiro setor e 

assim escreveu numa coletânea organizada pela socióloga Ioschpe (1997, p.27) escreve: 

                                                            
2 Tradução própria para: “The third system does not seek governmental or economic power. On the contrary, its 
function is to help people to assert their own autonomous power vis-à-vis both Prince and Merchant. It 
endeavours to listen to those never or rarely heard and at least to offer a tribune to the unheard voices”. 
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O Terceiro Setor é composto por organizações sem fins lucrativos, criadas e 
mantidas pela ênfase na participação voluntária, num âmbito não-governamental, 
dando continuidade às práticas tradicionais da caridade, da filantropia e do mecenato 
e expandindo o seu sentido para outros domínios, graças, sobretudo, à incorporação 
do conceito de cidadania e de suas múltiplas manifestações na sociedade civil. 

 

Assim descreve Merege (2009, p.23): 

 

Os estudos acadêmicos sobre o terceiro setor não conseguem explicar 
satisfatoriamente sua origem e natureza. Uma visita à literatura sobre o tema permite 
constatar que os autores chamam a atenção para o fato do setor não distribuir lucros, 
o que seria sua principal característica, do ponto de vista econômico, quando 
comparado com o setor privado. 

 

Apesar de várias opiniões a respeito do terceiro setor, existe a unanimidade de que ele 

é um setor composto por organizações sem fins lucrativos que produzem bens e serviços 

públicos, sendo elas associações ou fundações. Para denominá-las, o termo mais amplamente 

utilizado no Brasil é ONG (organização não-governamental), e no presente estudo serão 

também utilizados os termos OTS (organizações do terceiro setor), organização sem fins 

econômicos, organização sem fins lucrativos ou entidades sociais. 

Sobre ONGs assim define Merege (2011, p. 174): “(...) a finalidade de usar a sigla 

ONG vem da necessidade e determinação das Organizações de mostrarem que são autônomas 

e que não se conciliavam com o governo, principalmente durante o período ditatorial 

(...)”.Acrescentamos que são organizações que não têm a característica de apropriação de 

lucros, mas trabalham com dinheiro e podem gerar superávits, prestam um serviço público e 

sobrevivem recebendo recursos financeiros do poder público (primeiro setor), das empresas 

(segundo setor) e da sociedade civil através das pessoas que se dispõem a colaborar. As 

organizações do terceiro setor (OTS) precisam de dinheiro para manter seus projetos sociais, e 

a presente pesquisa tem por objetivo clarear a percepção do porquê dessas doações 

acontecerem, ou seja, qual a lógica agenciada no ato de uma doação, para que pessoas 

disponibilizem parte de seu dinheiro no auxílio às populações em condição de vulnerabilidade 

social. 

Este projeto de pesquisa está especificamente voltado para uma área das OTS, a 

captação de recursos, que é uma das tarefas dessas entidades. Em alguns momentos será 

usado o termo mobilização de recursos como sinônimo de captação de recursos. 

Segundo(Ferrari, 2011b): 
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Mobilizar Recursos - (Do fr. mobiliser) Dic.ling.Port. V.t.d. 1 - Movimentar. 2 - Pôr 
(capitais ou títulos) em circulação. Mobilizar recursos é um conceito designado para 
definir com maior amplitude o que diz respeito a captar recursos. Há uma ideia de 
movimento nessa ação visto que não se finda a atividade no momento em que se 
consegue o recurso financeiro, técnico ou institucional. Esse mesmo recurso captado 
pode se transformar ou adquirir um valor maior, otimizando assim as conquistas. 
Como exemplo, pode-se pensar em uma organização não-governamental (ONG) que 
ao captar determinado recurso, pode fazê-lo circular, disponibilizando o bem numa 
feira de trocas para ser aproveitado por outra ONG ou mesmo recriar transformando 
determinado material em algo novo para colocá-lo novamente em circulação. No 
caso de capitais, pode-se pensar em Instituições de aplicação de fundos financeiros. 

 

Quando uma ONG capta recursos ela busca materiais, pessoas, tempo, dinheiro e para 

esse fim direciona estrategicamente atividades que permitam obter auxilio e viabilizar a 

missão e os projetos sociais. 

Cabe ressaltar que em alguns momentos será utilizado o termo “investimento” aqui 

tratado tal qual se aplica na linguagem dos captadores ou mobilizadores de recursos para o 

terceiro setor, ou seja, ele vem substituindo o termo “doação”. Muitos doadores pessoa física 

(objeto desta pesquisa) investem na causa em busca de um retorno intangível. 

Embora a benemerência seja tão antiga quanto o homem, para entendermos o modelo 

de captação de recursos praticado hoje no Brasil, será analisada sua história na Inglaterra e 

Estados Unidos, de acordo com análise de Sargeant e Jay (2010). 

Na Idade Média, a responsabilidade de cuidar dos pobres era da Igreja. A Week’s 

Charity é uma das instituições de caridade mais antigas da Inglaterra, fundada no século XV, 

durante a Inquisição; essa organização teve como função prover instrumentos para queimar 

hereges, da qual o governo era um dos financiadores. Também era controlado o que deveria 

ser classificado como ato de caridade; na época da dinastia Tudor, as pessoas que solicitavam 

recursos para programas de caridade – os atuais captadores de recursos – recebiam avisos 

contundentes para se manterem dentro da lei, os que desobedecessem teriam suas orelhas 

decepadas. 

A partir de 1601, a Lei inglesa, uma espécie de “Lei da caridade“, Lei dos pobres, foi 

reeditada. Pereira (2008, p. 64) explica que: “tal legislação, ao contrário das anteriores, deu 

ênfase à administração local e à descentralização político-administrativa paroquial, sob a 

supervisão de um inspetor externo nomeado pelos juízes e magistrados”. Assim definiu-se 

com maior linearidade o que poderia ser objeto de benemerência, e como os “comissários de 

caridade” deveriam agir. A esse nomeado se delegava a função de cobrar impostos dos 



 

 

42

proprietários de terras, bem como rendimentos (dízimos) do povo para que a assistência 

pública fosse financiada. 

Esse costume elizabetano (entende-se aqui o reinado de Elizabeth I, que vai até 1603), 

sob o ponto de vista da mobilização de recursos, era uma maneira de exigir que a população 

auxiliasse os idosos, pobres, impotentes, enfermos crônicos, cegos, marinheiros e soldados 

doentes, os que não tinham acesso à educação e outros. Se houvesse violação da lei e se 

fossem verificados abusos, cabia ao chanceler (funcionário da coroa) efetivar algum tipo de 

punição. 

Na América, depois de inúmeras batalhas contra os ingleses, os colonos norte-

americanos, ajudados pelos franceses e espanhóis, conquistaram a independência dos Estados 

Unidos. Assim, Arruda et alli (s/d) afirmam: “George Washington, da Virginia, foi nomeado 

comandante das forças americanas, e Thomas Jefferson foi encarregado de redigir a 

Declaração da Independência, que continha uma Declaração de Direitos do Homem, 

publicada em 04 julho de 1776”. Em seguida, a guerra se intensificou, os colonos partiram 

com o objetivo de conquistar a independência da colônia inglesa, quando em 1781 os ingleses 

foram derrotados. Em 1783, promulgado o Tratado de Versalhes, os Estados Unidos 

tornaram-se um país independente.  

 Esse contexto revolucionário gerou um processo de desordem material, política, 

social e culminou numa motivação solidária. O entusiasmo cívico, o fervor religioso foi 

contagiando a população, criando um movimento em favor da construção de igrejas, escolas, 

orfanatos, livrarias e hospitais. Os indivíduos doavam seu próprio dinheiro para essas 

construções, surgindo com isso as primeiras organizações filantrópicas privadas.  

Num outro estágio, mais avançado, os cidadãos participaram também da elaboração da 

Constituição, mostrando-se cuidadosos ao dificultar que o governo criasse muitas taxas, 

impusesse atitudes autoritárias ou favorecesse a uma pequena minoria. Na ausência de muitos 

impostos, cabia aos próprios cidadãos criar fundos para a filantropia. 

Tal prática foi incorporada, tornando-se um expressivo hábito, a ponto de ser 

observado pelo pensador e historiador francês Alexis de Tocqueville. Este teórico fez uma 

pesquisa detalhada a respeito da democracia nos Estados Unidos, analisando a sociedade 

americana (hábitos, costumes, sistema político e social). Assim, ele escreve sobre a maneira 

como as comunidades percebiam as necessidades dos menos favorecidos e como essa 
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intenção se transformava em ação quando eles se organizavam em comitês para eleger líderes, 

organizar tarefas, a fim de angariar fundos. 

Dessa forma, da Europa à America do Norte (dos dois lados do Atlântico), as pessoas 

buscavam conseguir fundos para a obra social. Porém o cenário era marcado pela exploração 

dos trabalhadores (processo de industrialização) e patrões que detinham dinheiro e poder. 

Esses donos do dinheiro, grandes empresários, é que realizavam ações de benemerência 

aparecendo aí uma contradição, onde as pessoas que ajudavam eram as mesmas que tinham 

como fim maior aumentar o patrimônio e seus lucros sem muito pensar na miséria inerente à 

desigualdade social. Assim não havia o caráter de benemerência como uma atitude pura e 

solidária, porém a população apreciava as atitudes dos filantropos reforçando assim quase que 

ingenuamente os propósitos capitalistas. É visto também que o espírito religioso levava as 

pessoas a fazerem caridade, porém o espectro do capitalismo envolvia a religião que 

corroborava para que adeptos do sistema economico vigente fossem cada vez mais fiés aos 

preceitos mercadológicos. 

Assim, Weber nos ano de 1904 e 1905 publicou em formato de artigo: “A Ética 

protestante e o espírito do capitalismo”, uma obra que pontua a influência das religiões 

protestantes para o desenvolvimento do capitalismo. O autor busca demonstrar que o 

catolicismo doutrinava para uma resignação material; a elegia à pobreza e a obediência aos 

mandamentos cristãos eram condições para a salvação. Já no protestantismo os votos de 

pobreza não elevariam os fiéis ao reino dos ceús, deixando entendido que o homem estava 

condenado a ser produtivo, fazendo caridade para conseguir alcançar a salvação. A dignidade 

advinha de uma disciplina austera, de um trabalho duro onde a recompensa da alma só pode 

ser conseguida se houver o enriquecimento da nação, mesmo que isso leve um ser humano a 

exaustão por trabalhar seguidas horas. Assim relata Weber (2006, p. 63): 

 

Obviamente que o desejo de poder e de reconhecimento pela própria riqueza 
desempenha seu papel. Quando o imaginário de todo um povo se volta para 
grandezas puramente quantitativas, como nos Estados Unidos, esse romantismo de 
números exerce um irresistível apelo sobre os que conseguem ser “poetas” entre os 
homens de negócios. Estes, por outro lado, não costumam ser os verdadeiros líderes, 
e em especial não são os empreendedores de sucesso permanente que são por ele 
aliciados. 

 

O movimento religioso protestante calvinista foi marcado pelas lutas que 

desabrocharam nos séculos XVI e XVII, na Holanda, França e Inglaterra – assimescreve 

Weber (2006, p. 96): “O Deus do Calvinismo exigia de seus crentes não boas ações isoladas, 
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mas uma vida de boas ações combinadas em um sistema unificado. Não havia lugar para o 

ciclo, muito humano, dos católicos, de pecado, arrependimento, reparação e liberação, 

seguido de um novo pecado.” Tirar proveito das oportunidades, obter mais bens materiais que 

outro indivíduo não era danoso, pois Deus mostrava o caminho para alguns (não para todos) e 

esses deveriam saber usar suas dádivas trabalhando para enriquecer e assim agradar a Deus. 

Quem era pobre carregava consigo o símbolo do derrotismo e da fraqueza, pois ter ascensão 

na vida era questão de querer. Querer é poder. Marx, ao contrário de Weber, encontra 

respostas no materialismo dialético e sua filosofia materialista condena a “desumanidade do 

capitalismo” de fazer legiões de escravos da mercadoria; fornece elementos para compreender 

que a alienação dos homens se dá quando se perde o contato com as etapas da cadeia 

produtiva, quando não se sabe mais as condições de trabalho que estão por trás daquilo que se 

consome. Subjetivamente se rouba dos homens a inteligência e lhes devolve a ignorância 

visto que objetivamente só há tempo para o trabalho e não para leituras, para decisões, para 

socialização e por fim para a democracia. 

Falando de uma sociedade mercantilizada escreve Iamamoto (2008, p.60): 

 

(...) Nem toda forma de divisão do trabalho social confere ao trabalho a forma de 
valor: é na sociedade mercantil que a distribuição do trabalho não é regulada 
diretamente pela sociedade, mas indiretamente pelo mercado através da troca de 
coisas. Nela o trabalho da sociedade encontra-se organizado por meio de produtores 
isolados, formalmente independentes uns dos outros, que são proprietários privados 
(e que se desdobram nos capitalistas e trabalhadores e nos capitalistas industriais e 
proprietários fundiários). 

 

Ressaltamos que este é um pequeno retrato para nos municiar com uma visão menos 

ingênua do caráter da doação, considerando que a caridade era praticada pelos proprietários 

privados. Estes iniciaram a cultura do doar e mais tarde isso foi disseminado aos mais pobres 

- também explorados, no entanto, encontravam motivação para amenizar o sofrimento de 

quem tinha uma condição semelhante à sua no passado. 

A partir da segunda metáde do século XVIII marcou-se um estilo profissional para o 

exercício de conseguir fundos. Obedecendo a um estilo dos senhores do capital, ainda se 

pensava em “dar esmolas” para auxiliar os pobres sem pensar em reduzir a desigualdade 

social, como garantir igualdade de direitos em boas escolas, trabalhos e outros. Detemo-nos 

aqui nas explicações a seguir enfatizando asformas estratégicas de se levantar recursos, no 

caso aqui dizem os autores Sargeant e Jay (2010) que se traçava um conjunto de atividades 

estratégicas, uma delas era listar os nomes de pessoas, conforme nível social e grau de 

influência na sociedade para em seguida convidá-las a participar de jantares beneficentes. 
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Uma particularidade: havia regras expressas em uma espécie de manual sobre algumas linhas 

a serem seguidas nos eventos de captação de recursos, como, por exemplo, incluir moças 

esteticamente bem afeiçoadas quando a intenção era pedir uma contribuição de grande porte. 

Os doadores (benfeitores potenciais) do gênero masculino, nestes e outros eventos, levavam 

maletas de diferentes tamanhos, a “maleta da caridade”, quanto maior, mais impressionavam 

o público presente. 

Assim, a caridade continuou e durante o século XIX, o desejo de ajudar pessoas em 

situação sócio-econômica desfavorável tinham componentes ocultos: ajudar genuinamente o 

projeto por identificação com a causa poderia ser um produto do espírito do capitalismo 

combinado com a produção de status individual, pois se registrava que melhorava o marketing 

pessoal quando se investia numa causa nobre e essas atividades ensejavam novas conexões 

sociais. 

Em 1844 é fundada, por George Williams, a Y.M.C.A. (Young Men's Christian 

Association), conhecida no Brasil como ACM (Associação Cristã de Moços). O objetivo era 

melhorar a qualidade de vida das pessoas menos afortunadas. Na virada do século XX, 

período em que ocorreram grandes transformações culturais, políticas e tecnológicas, o 

processo de industrialização entra num ritmo acelerado e esse contexto foi marcado por um 

estado de calamidade, a população passava por graves necessidades materiais, os 

trabalhadores tinham muitos problemas de saúde por trabalharem num ritmo inflexível, 

exaustivo. Como não bastasse, jovens chegavam a Londres à procura de trabalho e acabavam 

por não encontrar, visto que o mercado estava saturado, então, eles perambulavam pelas ruas. 

Com a criação da Y.M.C.A. esses jovens eram acolhidos e tinham algum tipo de atenção no 

campo espiritual, assistencial e educacional. 

A Y.M.C.A. propagou mensagens cujo teor transmitia uma preocupação com as 

questões que afetavam a saúde dos trabalhadores, bem como a falta de condições materiais 

para sobrevivência dos mais pobres e resolveu colocar em prática apelos solicitando ajuda de 

quem se sentisse sensibilizado com a causa. 

Assim, Charles Summer Ward, considerado o pai da captação de recursos da era 

moderna, foi o idealizador da propaganda da Y.M.C.A., os seus anúncios reconheciam as 

pessoas, demonstravam preocupação e atraiam doadores, através de uma publicidade simples, 

uma escrita em estilo informal e que remetia ao leitor um sentido de igualdadeporque as 

pessoas se reconhecem nas imagens apresentadas. Qualquer um podia ajudar, a causa 

ultrapassava a questão da luta de classes, menos pobres e ricos no mesmo território podendo 
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auxiliar a quem necessitava mais. Nos textos publicitários era proposto que as pessoas 

doassem diferentes valores, de acordo com sua disponibilidade, procuravam deixar claro que 

cada doação seria remetida para o bem coletivo e facilitavam para que a contribuição fosse 

enviada pelo correio. Foi a Y.M.C.A. que iniciou uma prática de captação de recursos 

arrojada, calcada em princípios de marketing. 

Esse tipo de marketing também se tornou comum nos Estados Unidos. A Cruz 

Vermelha foi criada em 1863 pelo suíço Jean Henri Duant com o objetivo de prestar socorro 

às vítimas de catástrofes e guerras, adotava a filosofia de atender a todos que precisassem, 

tomando cuidado para manter a neutralidade diante das questões políticas. Courau (2005): “A 

Cruz Vermelha americana, fundada por Clara Barton, contaria com mais de 28 milhões de 

membros em 1918, e os Estados Unidos enviariam para a França mais enfermeiras que 

soldados durante a Primeira Guerra Mundial”. 

Com a crise econômica generalizada e o surgimento dos regimes totalitários no 

período da Primeira Guerra Mundial (1914 a 1918), houve um esgotamento geral e brotou um 

sentimento de solidariedade entre os povos. Assim, a Cruz Vermelha realizava propagandas 

para solicitar auxílio material que seria destinado aos feridos pela guerra. As pessoas se 

engajavam nesse tipo de ação, pois eram motivadas a fazer parte devido à grande comoção 

que brotou entre os povos após tanta devastação. Agenciou-se um movimento de ajuda em 

massa, pois os males gerados pelo conflito encorajavam as pessoas a exercer atos 

beneficentes.  

 

2.2. Breve histórico da captação de recursos 

 

Com todo esse processo instaurou-se uma prática da caridade não mais só aderida 

pelos mais ricos, mas quem quisesse ajudar (inclusive os mais pobres) era chamado a fazê-lo. 

Isso se tornou possível graças aos meios de comunicação em massa (mídia impressa, rádio e 

depois a televisão), os novos interlocutores do bem estavam formando novos grupos de 

doadores: os das classes econômicas menos abastadas, que passaram também a auxiliar as 

causas sociais. 

Nos anos de 1950 e 1960 iniciaram-se também as chamadas televisivas para se ajudar 

os pobres e famintos, no entanto, foi a partir de 1980 que mudanças significativas se 

instalaram, quando a revolução da comunicação culminou na computação pessoal e na 
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popularização da world-wide-web, que a acelerou e intensificou exponencialmente. Já na 

década seguinte, as pessoas podiam se conectar a vários tipos de conteúdos entre eles as 

instâncias dos problemas sociais. Assim também os administradores das organizações do 

terceiro setor investiram nos processos de gestão, lançando mão de ferramentas importantes 

para mobilizar recursos, entre elas a criação de bancos de dados, a implantação de sofwares 

especializados em definir e classificar bases de doadores, isto é, personalizar as doações, 

através do cadastro de informações importantes como: endereços, telefones, históricos das 

relações e outros. 

Foi a partir de 1990 no Brasil que a expressão captação de recursos começou a ser 

empregada. Hoje, a atividade de captar recursos é assunto bastante comum entre organizações 

do terceiro setor, os profissionais já estão mais familiarizados com a linguagem e com as 

práticas administrativas. 

Nessa época nos Estados Unidos e Inglaterra multiplicaram-se as pesquisas 

acadêmicas, livros entraram em circulação e institutos especializados promoveram cursos 

para agregar as experiências das organizações sem fins lucrativos. A maneira de agir na área 

de mobilização de recursos passou a ser metodizada, aperfeiçoaram-se procedimentos, 

criaram-se disciplinas associadas às teorias de marketing, administração, contabilidade e 

outras. Também ao profissional de captação de recursos contemporâneo coube a tarefa de 

estabelecer um diálogo mais direto com o doador, tornando-se mais próximo daquele que 

passou a ser uma peça fundamental para se manter esse “negócio”. 

Era fundamental transitar nas experiências advindas do ato de doar, circular entre os 

doadores para saber o que pensava esse sujeito – em outras palavras, além de aprender a 

pedir, dever-se-ia saber o que pensava o doador, respeitar sua vontade, estreitar a relação 

buscando uma sinergia – era tarefa dos envolvidos nesta área. Os autores Seargent e Jay 

(2010) utilizaram a expressão relationship fundraisers, isto é, captadores de recursos por 

relacionamento, termo que em última instância remete à compreensão dos componentes 

subjetivos que estão presentes no ato de doar, qual a intenção que está subjacente ao 

fenômeno de investir dinheiro em uma causa.  

Atualmente são realizados muitos congressos – são indicadas em conferências de 

captação de recursos as experiências como de Steve Hildebrand, subassessor nacional da 

campanha do atual presidente norte-americano Barack Obama e de Andrew Watt, vice-

presidente de Desenvolvimento da AFP (Association of Fundraising Professionals – 
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Associação dos Profissionais em Captação). O Brasil trabalha com essas influências e mesmo 

com reformulações dos processos, a essência é a mesma. 

Segundo Toro e Rey (1996), em 1995 por uma iniciativa da Asociación Nacional de 

Industriales y del Centro Colombiano de Filantropia, ocorreu em Cartagena, Colômbia, o 

Simpósio Internacional sobre Empresa Privada e Responsabilidade Social, considerado um 

marco, pois reuniu Estado, universidades, empresas, fundações, institutos e associações do 

terceiro setor para conversar sobre suas temáticas com um objetivo em comum: buscar 

soluções para amenizar a pobreza na Colômbia e no continente latino-americano. 

Participaram desse encontro, entre tantos representantes, os brasileiros que na época 

representavam suas respectivas instituições: Evelyn Berg Ioschpe (Fundação Ioschpe); 

LuizCaruso (Xerox do Brasil); Luis CarlosMerege (Fundação Getúlio Vargas); Antonio 

CarlosMartinelli (Instituto C&A – Brasil); Oded Grajew (Fundação Abrinq). 

Os autores citados acima organizaram e publicaram um livro com a fala dos principais 

conferencistas. Oscar Rojas, na época vice-presidente da Fundación para La Educación 

Superior, FES – Colômbia, escreveu um texto sobre a atividade filantrópica e a mobilização 

de recursos. Assim registra em seu texto (1996, p.146): “As ferramentas de gestão são agora 

indispensáveis para a filantropia moderna e seus conceitos associados, especialmente agora 

que as ONGs se tornaram uma importante fonte de mobilização de recursos”.3 

Rojas se referiu nesse texto à importância das ONGs se prepararem para garantir a 

sustentabilidade de seus projetos, através do aprofundamento dos estudos das ferramentas 

gerenciais, administrativas; levantou os aspectos sobre a filantropia moderna, que se utiliza de 

de ferramentas estratégicas de marketing, na busca de financiamento para seus programas, 

também mencionou a importância de se buscar recursos nos fundos sociais públicos e 

privados. Conta que a Fundación para La Educación Superior, também utilizava-se da nova 

tecnologia de investimento social mesmo que o governo e algumas ONGs ficassem em 

posição contrária a esse tipo de prática. E, finalizando esse texto, o autor coloca que a ideia é 

mobilizar recursos de maneira mais eficiente e produtiva para que as atividades filantrópicas 

não se limitem a atender somente a demanda atual e sim consigam aumentar seu atendimento 

com eficiência e eficácia. 

                                                            
3Tradução própria para: ““Las herramientas gerenciales son ahora indispensables para la filantropia moderna y 
sus conceptos asociados, especialmente ahora que las ONGs se han convertido en una fuente importante de 
movilización de recursos”. 
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O fato de estar relatando trechos dessa obra é para através das publicações se entender 

os principais fatos que se sucederam cronologicamente na história da captação de recursos no 

Brasil e como foram as influências. Ioschpe, Martinelli, Merege, Grajew são figuras 

importantes que transitavam pelas conferências e traziam essas práticas que foram se 

consolidando no Brasil. 

Cruz e Estraviz lançaram em 2003 uma das primeiras obras relacionadas ao assunto, 

Captação de Diferentes Recursos para Organizações Sem Fins Lucrativos, que foi uma 

espécie de manual sobre as diversas fontes de captação, bem como as atividades, técnicas e 

estratégias para conseguir sucesso nesse exercício. 

A Abong (Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais), lançou em 

2004 o Manual de Fundos Públicos, com material que vinha sendo publicado e atualizado 

desde 2000, um livro com teor informativo e descritivo que tem por objetivo compartilhar os 

informes sobre os fundos públicos e privados, visando auxiliar as ONGs a organizar boas 

estratégias para conquistar autonomia e sustentabilidade. Esse manual traz um apanhado de 

informações: “(...) a respeito de programas mantidos tanto pelo governo brasileiro como por 

governos estrangeiros, por meio de suas representações diplomáticas no Brasil, e que 

destinam recursos ao financiamento de projetos de organizações não-governamentais”. 

(ABONG, 2004, p.13). 

Nesta obra destaca-se o quanto o Estado pode auxiliar as organizações do terceiro 

setor no Brasil subsidiando seus projetos, citando procedimentos básicos a serem seguidos, 

discorrendo sobre os recursos disponíveis e quais as regras e critérios importantes de se levar 

em consideração para elaborar o projeto. Além disso, menciona também as linhas como 

recursos a fundo perdido, sobre os quais não incidem custos financeiros, não se exige 

reembolso, mas deve-se prestar contas; linha de crédito com juros subsidiados é dinheiro 

oferecido pelos agentes financeiros, sobre os quais incidem juros menores que os de mercado; 

incentivos fiscais a financiadores privados, são recursos que o governo disponibiliza na forma 

de dedução de impostos devido pelo financiador de projetos. 

Uma das poucas pesquisas relacionadas ao assunto registra o seguinte: “No Brasil, 

segundo pesquisa citada, 50% das pessoas fazem doações em dinheiro ou em bens para 

instituições: 21% doam dinheiro e 29% apenas bens (estes, na sua grande parte, alimentos).” 

(NOVAES. In: BRITO e MELO, 2007, p. 19), Participaram dessa pesquisa 1.200 pessoas, o 

método utilizado foi de entrevista em domicílio, um trabalho encomendado pelo ISER 

(Instituto de Estudos da Religião) ao Ibope, realizada em 1998 e publicada em 2000. Até hoje 
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não se tem notícia de um estudo equivalente a esse, fato que torna evidente a fragilidade das 

pesquisas acadêmicas nesse tema voltado para os doadores. 

Na obra Hábitos de doar e captar recursos no Brasil (2007), Brito e Melo discorrem 

sobre os hábitos de um doador, descrevendo os motivos que levam uma pessoa a doar e como 

as redes religiosas impulsionam as doações motivando as pessoas a doarem para uma causa 

que desperta o espírito comunitário. Porém, as autoras evidenciam que o senso de 

responsabilidade social e comunitário não são os principais fatores que influenciam na 

decisão de uma pessoa doar para uma causa social. As religiões sempre buscaram desenvolver 

seus métodos de captação de recursos – lembrar que dificilmente se vê uma igreja em 

processo de falência. No Brasil, a forma como se solicita recursos também teve sua origem 

nas práticas da Igreja, assim como nos Estados Unidos e Inglaterra. 

Hoje aparecem vários cursos sobre o tema em instituições como IATS (Instituto 

Administração do Terceiro Setor Luis Carlos Merege), a escola Diálogo Social e assim por 

diante. Para se ter uma ideia, em 2010 na edição do International Fundraising Congress, 

realizada na Holanda, o Brasil enviou uma representante que entre os conferencistas 

apresentou os desafios das organizações do terceiro setor no exercício de atrair novos 

doadores. Foi a primeira vez em 30 anos que o Brasil é chamado a contribuir para um evento 

desse porte. 

Desde 2000, a Abong lançou anualmente o Manual de Fundos Públicos, até 2004, e 

em 2010 lançou a pesquisa: “Sustentabilidade das ONGs no Brasil acesso a recursos 

privados” – entre outras pesquisas realizadas. Esses documentos servem como um estímulo 

para tratar dos assuntos ligados à sustentabilidade das ONGs hoje e colocam-nos em contato 

com a origem dos investimentos. 

Os dados a seguir podem ajudar a entender a evolução das principais fontes de 

financiamento no Brasil na primeira década do século XXI. Daremos atenção apenas ao 

objeto de estudo destas pesquisas: os doadores individuais, físicos. A Abong, em parceria com 

a Oxfam, realizou uma pesquisa exploratória e qualitativa ao longo de 2008. O instrumental 

metodológico utilizado foram as entrevistas presenciais, que tiveram como base o cadastro de 

organizações do terceiro setor da Abong, a partir do qual foram selecionadas 25 ONGs que 

acessavam recursos de empresas, institutos e fundações privadas nacionais. Então foram feitas 

19 entrevistas semi-estruturadas distribuídas pelo território nacional, o resultado foi a 

constatação de que os recursos públicos aumentaram muito. 
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Tabela 1: Sustentabilidade de ONGs no Brasil(Fonte: ABONG, 2010). 

 

A tabela acima representa as 9fontes de recursos acessadas. Entende-se que: 

1. A cooperação e solidariedade internacional são investimentos provenientes de 

outros países. 

2. Recursos públicos federais são verbas oriundas do Governo Federal. 

3. Doações de indivíduos são quantias em dinheiro revertidas para ONGs. 

4. Empresas, institutos e fundações empresariais sãoorganizações jurídicas e sem fins 

lucrativos que repassam investimentos aos projetos sociais. 

5. Comercialização de produtos e serviços referem-se a projetos de geração de renda. 

6. Recursos públicos municipais indicam verbas do Governo Municipal. 

7. Contribuições associativas voluntárias pagas pelos filiados/associados a 

determinadas OTS. 

8. Recursos públicos estaduais se referem a verbas do Governo Estadual. 

9. Agências multilaterais e bilaterais são agências quedisponibilizam assistência para 

outros países.  

A doação em dinheiro por pessoas físicas vem ganhando visibilidade por uma série de 

fatores, entre elas a necessidade mesmo, visto que iniciativas como a de cooperação e 

solidariedade internacional estão diminuindo – e a explicação é que hoje esses investimentos 
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estão se concentrando mais na Ásia, Leste Europeu e África, pois o seu foco principal é a 

diminuição da pobreza, trabalho que no Brasil vem sendo feito pelo Governo brasileiro. Nota-

se que há um crescimento expressivo no volume de doações individuais, o que traduzindo em 

números fica assim registrado: o volume de doações individuais cresceu em 30,16 pontos 

percentuais na comparação entre o ano de 2000 e 2007. Apesar do estudo da Abong não ter 

representatividade é necessário recorrer a este, visto que ainda são poucos os materiais de 

consulta abrangendo esse tipo de temática. 

Gutierrez (2011), em artigo intitulado Pessoa física é novo filão para impulsionar 

captação das ONGs. Grupos contratam empresas especializadas a fim de aumentar suas 

bases de doadores, menciona as pessoas que vão às ruas pedir contribuições para as 

organizações não-governamentais; menciona ainda empresas especializadas em abordar 

pessoas para solicitar verba, uma delas é a International Fundraising (espanhola) que tem por 

missão ajudar os clientes a conseguir dinheiro para ampliar o projeto e atingir as metas. Eles 

buscam doadores nas ruas. 

O Gutierrez ainda afirma: “Victor Alcântara, gerente de marketing da Abrinq, conta 

que até o fim de 2010 a organização recebia doações de 2.500 pessoas físicas. Em 2011, já 

conseguiu dobrar esse número. “Nossa meta para cinco anos é ter 50 mil contribuintes”, 

afirma. Da receita de R$ 11 milhões do ano passado, 22% vieram de pessoas físicas, 62% de 

empresas e 16% de fundos internacionais.”. 

Esse é o retrato do Brasil hoje no que tange à captação de recursos. As muitas 

ferramentas utilizadas vêm de outros países, porém aqui há uma reprodução da maneira de 

usar esses modelos, códigos vão se enraizando em muitos ideários constituídos com base na 

prática estabelecida pelo setor privado, conferindo uma dimensão de replicação do modelo do 

sistema capitalista. 

 

2.3. Administração e sustentabilidade 

 

Os funcionários, diretores, presidentes e as pessoas ligadas às ONGs exploram muito a 

literatura do campo da administração, também resultando numa produção bibliográfica vasta 

de traços positivistas: todo o efeito tem uma causa, isto é, se a ONG não tiver um plano de 

gestão organizado estará fadada a não sobreviver. O pensamento alicerçado na razão, uma 

mentalidade cientificista alheia muitas vezes às particularidades daquela Organização, que 
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assim por dizer se enfraquece mediante uma infinidade de dados oriundos da tecnologia da 

administração, centrado na afirmativa de que para uma sociedade funcionar em ordem, é 

preciso eliminar as tensões de todos os tipos nos processos de gerenciamento. 

Hoje em dia, os gestores de OTSs procuram profissionalizar os serviços e o que se 

propõe é uma adaptação dos instrumentos gerenciais administrativos como planejamento 

estratégico, desenvolvimento da cultura organizacional, controle de processo, liderança 

participativa, desenvolvimento de competências (gestão de pessoas), direção dos objetivos e 

outros princípios que seguem a lógica organizacional. Sobre o positivismo, Triviños (2009, 

p.36) ressalta que desta maneira “eliminava-se a busca inadequada do porquê. O que interessa 

ao espírito positivo é estabelecer como se produzem as relações entre os fatos.” As leituras 

vendem esse prognóstico, escapa-se pouco da tautologia e a ordem temática já está pre-

estabelecida ao limitar-se aos fatos e suas conseqüências práticas. 

Um abundante acervo de temas se debruça demonstrando aos profissionais dessa área 

como se capacitarem para o exercício de gerenciar e captar recursos para aumentar o 

atendimento às populações carentes de maneira a aprimorar constantemente os seus serviços. 

A esse respeito, observam Calegare e Junior (2009, p. 143): 

 

É nessa encruzilhada sobre transformações sociais possíveis que se pensa as 
vantagens de um bom gerenciamento das organizações do Terceiro Setor. 
Corriqueiras na linguagem do mundo organizacional, eficiência e eficácia são 
palavras que traduzem uma gestão de ponta e abundam a literatura sobre a gestão 
dessas organizações. 

 

 O artigo escrito por esses dois pesquisadores das Universidades Federais de São Paulo 

e do Amazonas elucida, entre outros aspectos, a maneira como o terceiro setor procura se 

posicionar no campo de atuação, seguindo uma lógica capitalista, que os autores mencionam 

como uma transição ideológica da gestão social para um plano estratégico de gestão. Sendo a 

lógica do mercado o fator prevalecente sobre uma lógica solidária, surge aí o terceiro setor 

apoiado num sofisma contemporâneo que confina a um romantismo ultrapassado falar de 

caridade, bondade, filantropia, tal discurso na função real de encobrir imperativos 

econômicos. 

Assim, as pessoas ligadas ao terceiro setor lotam os cursos voltados para melhor 

gerenciar uma ONG e o que se ouve são assuntos voltados para gestão, algo como a caridade 
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enquanto negócio, para produzir bens e serviços a fundo perdido, entre outros. As publicações 

tendem para um campo administrativo puro; constata-se isso através do levantamento abaixo: 

Livros como o 3º. Setor Desenvolvimento Sustentado, organizado por Evelyn Ioschpe, 

contendo artigos como do ex-presidente do Instituto C&A Antonio Carlos Martinelli que 

escreve com referências bibliográficas como: Hesselben, Drucker, Kelley, autores que têm 

visões baseadas na teoria da administração de Fayol, na qual a estrutura organizacional é 

caracterizada pela ênfase no homem econômico que busca máxima eficiência nos processos 

produtivos. Ou ainda o artigo escrito em 1993, do professor titular da Faculdade de Economia 

e Administração da USP, Marcovitch (1997, p.122): 

 

A informalidade, tão útil nos primeiros passos de uma associação de interesse 
público, torna-se rapidamente uma ameaça à sua perenidade. O ideal generoso e 
altruísta presente na sua criação deve ser acompanhado pela visão gerencial e por 
rigor financeiro para a obtenção dos frutos almejados. Estatutos, plano diretor, 
relatórios periódicos, avaliação externa podem inserir-se naturalmente no dia a dia 
da entidade. 

  

Fundamental esse tipo de raciocínio e prática para o desenvolvimento dos trabalhos, 

não se coloca isso em questão, o que entra em pauta é a prolificidade de obras alimentando a 

mesma temática. É inevitável que os projetos sociais incorporem novas rotinas. Essas 

diretrizes estão cunhadas na administração, em um dos clássicos indicados pelos especialistas 

do terceiro setor como uma leitura introdutória para quem administra, supervisiona ou preside 

uma OTS; a obra é: Administração de Organizações sem fins lucrativos, Peter Drucker, autor 

considerado o pai da administração moderna, que escreve (1994, p.80) a seguinte frase: “Uma 

das diferenças básicas entre empresas e instituições sem fins lucrativos é que estas sempre 

têm muitos públicos. No passado uma empresa podia planejar em termos de um só público, os 

clientes e sua satisfação – os japoneses ainda o fazem.” Porém, na leitura mais atenta percebe-

se nas entrelinhas que sutilmente o autor utiliza organizações com fins lucrativos como 

parâmetro comparativo para elucidar práticas de gestão de organizações sem fins lucrativos. 

Fala em resultados, em fator de desempenho, metas, planos. 

Aqui vale citar também a revista especializada nos assuntos terceiro-setorísticos 

Filantropia & Gestão Social, que apresenta artigos sobre como gerenciar recursos, fazer 

planejamentos estratégicos, realizar análiseSWOT (abreviatura de “força, fraqueza, 

oportunidade e ameaça”, em inglês), profissionalizar as operações de ONGs – instrumentos 
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utilizados para demonstrar a importância das teorias sistêmicas como um modelo totalmente 

replicável na área social. 

Pode-se dizer que terceiro setor e captação de recursos são partes integrantes de um 

sistema, andam juntas, como observa GETS (2002, p. 14): “No final da década de 1990, no 

Brasil, explodiram os cursos e consultorias dedicados a ensinar às organizações sem fins 

lucrativos com finalidades sociais como elaborar planos e projetos para obtenção de recursos 

para financiar o trabalho desenvolvido.” Cumpre mencionar que as obras referentes à 

captação de recursos seguem a linha do raciocínio do terceiro setor estratégico.  

Cruz e Estraviz (2003) retratam em um livro muito consultado pelos gestores de 

ONGs qual a administração adequada dos processos internos para se mobilizar recursos, 

consideram passos-chave para tal exercício: traçar uma série de estratégias, motivar os 

doadores, aproximar o doador da causa de modo que haja identificação, traçar indicadores, 

desenvolver um banco de dados, apropriar-se de um bom plano de comunicação e marketing, 

prestar contas ao doador para dizer onde foi aplicado seu dinheiro, agradecer periodicamente 

ao doador, fazer com que o doador sinta-se parte do processo para que ao sentir-se 

“importante” volte a doar para a causa e assim por diante. Assim se pronunciam Cruz e 

Estraviz (2003, p. 20): “Uma instituição que não tem uma contabilidade minimamente 

organizada, uma estrutura de custos bastante clara e projetos concretos de intervenção social 

dificilmente obterá êxito na atividade de captação de recursos.” Percebe-se aí mais uma 

abordagem positivista: capta-se uma quantidade grande de recursos se houver uma boa 

administração. Causa e efeito, ação e reação. 

Ribeiro Junior (2008, p. 29), num manifesto positivista-religioso afirma que: “Na 

dialética positivista, o amor procura a ordem e a impele para o progresso; a ordem consolida o 

amor e dirige o progresso; o progresso desenvolve a ordem e reconduz o amor.”. 

No livro Doar - Como cada um de nós pode mudar o mundo, o ex-presidente norte-

americano Bill Clinton comenta alguns casos, como o de Bill e Melinda Gates que 

depositaram mais de U$ 35 milhões numa fundação focada em educação e saúde para reduzir 

a desigualdade. E o segundo homem mais rico dos EUA, Warren Buffet, doou cerca U$ 30 

bilhões de sua fortuna para a Fundação Gates. Clinton diz (2008, p. 25): “É um bom plano de 

ação para qualquer doação, embora expô-lo seja mais fácil do que realizá-lo.” Este 

comentário evidencia a preocupação de que o planejamento para se captar recursos tenha 

objetivos claros e bem definidos para que, ao ser posto em prática, obtenha-se uma otimização 

de resultados. 
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A questão é que a legislação fiscal norte-americana é diferente da brasileira, e quando 

um milionário faz uma doação desse porte, ele está economizando imposto de renda. Para que 

ele não tenha prejuízo, o planejamento é de fato uma preocupação.Entende-se que há 

influências estrangeiras no modo de se captar recursos entre os brasileiros, porém não há esse 

tipo de incentivo fiscal no Brasil. 

Há um conteúdo queencontra-senoManual de Fundos Públicos (ABONG, 2004), no 

qual são apresentados para ONGs meios para solicitar recursos a órgãos federais, estaduais e 

municipais. O objetivo desse manual é servir de orientação para se configurar o projeto para 

ser apresentado a esses órgãos. 

Existe uma abordagem sobre captação de recursos que visa conhecer melhor o motivo 

de as pessoas doarem para uma determinada causa, e o autor que explorou esse tema foi 

Custódio Pereira, considerado o maior especialista brasileiro em captação de recursos para 

instituições de nível superior. O economista (2001, p. 119) finaliza seu livro dizendo: “Este 

trabalho procurou detectar os fatores e os aspectos do método de captação de recursos para 

organizações sem fins lucrativos que mais influenciam o doador potencial em sua decisão de 

contribuir para uma causa.”. 

Como aponta Novaes (In: BRITO e MELO, 2007, p. 54): “No Brasil de hoje, ‘fazer 

doações a pessoas mais necessitadas é uma forma de retribuir as oportunidades que se teve na 

vida’, assim como ‘fazer caridade através de doações’, ou ‘me dedicar a atividades sem 

pagamento para ajudar os outros (…) faz parte da minha crença religiosa’, ou ainda, ‘uma 

vantagem de colaborar em instituições é poder encontrar e conhecer pessoas’.” Percebe-se 

aqui que alguns elementos como gratidão, crença religiosa, satisfação, vantagens, constituem 

questões motivacionais. 

Em 2011, Estraviz publica um livro que fala sobre a rotina de um captador de 

recursos, a busca incessante de parcerias e financiadores para manter a organização em 

funcionamento. O autor usa uma metáfora, a pílula (2011, p.28): “As pílulas são os momentos 

para se explicar melhor determinados conceitos. Serão pílulas”. As pílulas são as conversas 

com os leitores abordando a rotina de uma pessoa que busca angariar investimentos para uma 

organização do terceiro setor. 

Com relação às produções acadêmicas sobre o terceiro setor, na sua maioria estão 

voltadas para crítica ou para gestão. Foi encontrada uma produção que se aproxima do tema 

captação de recursos, desenvolvida na Psicologia Social, da autora Brunetti (2005). A 
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pesquisadora em sua dissertação destaca o estudo da identidade do captador de recursos, 

procurando analisar o perfil, a história de vida desse personagem, as motivações, suas buscas 

profissionais e os medos. 

Existem também as obras que criticam no terceiro setor esse tipo de prática baseada na 

lógica do segundo setor, como aparece no filme “Quanto vale ou é por quilo” de Sérgio 

Bianchi, produzido em 2005, película que fala sobre a exploração do marketing social. Uma 

área que se configura também por interesses puramente superficiais, na qual a expectativa das 

empresas é ganhar publicidade e dos cidadãos os céus, ao fazerem algo para beneficiar as 

comunidades. 

Outra obra é a de Montaño (2005, p.208), que faz uma crítica à área da captação de 

recursos: 

A verdadeira submissão contida nessa “atividade profissional”, a descaracterização 
da chamada “missão” organizacional contida nessas “dicas” para “pedir”, não tem 
par. Ainda mais, a transfiguração de uma função social – a resposta a demandas 
sociais, constitutiva de direito e de caráter universal – para uma “esmola” 
oficializada e “profissionalizada” é de enorme significação no padrão de regulação 
social. 

 

Montaño aponta para as debilidades do terceiro setor e trabalha na linha das 

construções ideológicas, da reprodução das relações burguesas a partir de Marx; o autor 

conduz um tom crítico em sua obra ao mencionar que as ONGs se posicionam como “co-

responsáveis” pelas questões públicas e cumprem um papel assistencialista passando-se por 

bem intencionadas, mas na realidade reforçam o distanciamento do Estado das suas 

responsabilidades.Ele destaca que o Estado neoliberal está se eximindo de uma 

responsabilidade para com os cidadãosatravés do terceiro setor por meio de várias ações, entre 

elas junto aos voluntários, atores estesque assumem boa parte do trabalho socialajudando a 

financiar os projetos,mas muitas vezes precarizando o trabalho oferecido (dar o que se pode e 

pouco), limitando-se a preservardeliberadamente uma prática do capital. 

Assim,percebe-se que há uma necessidade de incrementar o referencial teórico do 

terceiro setor quanto àcaptação de recursos, que circunda entre a lógica mercantil e a 

solidariedade, equilibrando melhor as diversas teorias apresentadas. 

O discurso com viés mercadológico é descrito em algumas produções teóricas, aqui 

citadas, quando se explica que os cursos e seminários sobre o terceiro setor e captação de 

recursosapresentam-se em forma de dicas e fórmulas que se seguidas aumentariam a 

arrecadação de verbas numa organização. Autores como Cruz, Estraviz, Drucker se referem 
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ao desenvolvimento de técnicas e métodos de captação de recursos como guias para se obter 

investimentos. O discurso com viés marxista parte do princípio que as ONGs disvirtuam-se de 

sua tarefa essencial de atender os mais pobres para se preocupar em captar recursos, conforme 

afirma Montaño (2005, p.210): “Com essas características, uma atividade – a captação de 

recursos – que deveria ser funcional torna-se essencial, e, ainda mais, torna-se o fundamento 

da ‘missão’organizacional.”. 

Segundo Pereira (2007, p.84): “Os norte-americanos convidam o cidadão a fazer um 

investimento que produzirá benefícios, de forma que os doadores não tenham a sensação de 

perder dinheiro, que sintam que investiram em algo que deu retorno para a sociedade”.Sobre 

essa visão racionalista, muito típica do hemisfério norte, o que se tem a contribuir é 

justamente do universo afetivo, da psicologia, das relações interpessoais. Pouco se sabe sobre 

os motivos que muitas vezes levam a pessoa a doar. As estratégias empreendidas por uma 

parte dos autoresnão são suficientes para essa proposta, queremos investigar outros motivos, 

pessoais e sociais, que atravessam as práticas de doação. 
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CAPÍTULO III - A DIMENSÃO SUBJETIVA E AS ENTRELINHAS DE SEUS 

SENTIDOS E SIGNIFICADOS 

 

Analisar o comportamento das pessoas significa ir além da estrutura psíquica do ego, 

id e superego, significa considerar a dialética histórica e social que determina em grande parte 

a formação do modo da apropriação da consciência pelo indivíduo. A Psicologia Social 

assume uma posição crítica frente à realidade, está atenta à compreensão da psique 

considerando as relações vividas pelo homem, isto é, o fator subjetivo das relações é 

influenciado pelo mundo objetivo. Essa vertente entende que o psicólogo pode estar à frente 

de trabalhos em favor de uma sociedade mais justa, assim desse profissional é exigida uma 

habilidade de entender o ser humano e seus comportamentos em sua complexidade, as 

relações entre indivíduos e seus coletivos. Sobre a Psicologia Social falam Bock, Furtado, 

Teixeira (2008, p.146):  

 

A nova psicologia social desvincula-se da tradição norte-americana de ciência 
pragmática, com intenções de prever o comportamento e manipulá-lo, optando por 
uma ciência que, ao melhorar a compreensão que se tem da realidade social e 
humana permita ao homem transformá-la. 

 

A Psicologia Social foi influenciada pela teoria sócio-histórica, cujo principal teórico 

foi Vigotski, para quem a consciência é constituida no contato social, mas não somente o 

contato com o outro como também o contato com o mundo interno. O mundo é construído 

também a partir das experiências particulares, onde o sujeito apropria-se de significados 

dados e dos criados por ele. 

A partir das ideias de Vigotski outros autores também desenvolveram suas teorias, 

entre eles Leontiev do qual trabalhamos os conceitos de necessidade, emoção e motivo. A 

contribuição de Leontiev está no conceito de atividade, da qual procede a formação da 

personalidade; o presente estudo demonstra o que leva o sujeito a identificar uma necessidade 

e desenvolver um motivo, que o fará assim levar a cabo uma atividade. Leontiev (2004, 

p.130): “Alienação da vida do homem tem por consequência a discordância entre o resultado 

objetivo da atividade humana e o seu motivo”. Não é o propósito final que faz a atividade 

acontecer e sim o próprio objeto que carrega em si as necessidades que impulsionam o sujeito 

a agir. 
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A atividade acontece para dar resposta a uma necessidade identificada num objeto, no 

entanto, o motivo refletido na consciência impulsiona as respostas do sujeito e assim a pessoa 

vai elegendo motivos que passam a constituir sua personalidade. Furtado (1992, p. 29): 

“Pensar as necessidades humanas enquanto necessidades naturais, que estariam na base da 

produção, é correr risco de cair numa armadilha metafísica.” – é afirmar que toda a cultura 

humana é dada pela natureza ou qualquer força divina. O que na verdade ocorre é que, por 

motivo das necessidades vitais, o sujeito é impulsionado para as relações com o outro, onde 

são formados valores que criam novas necessidades. Para dissecar o fenômeno e estudar o 

processo da necessidade socialmente construída, do ponto de vista da subjetividade, 

recorremos a Guattari, além da Sócio-Histórica. 

Guattari vem se chocar num ponto de intersecção com esses autores, quando trata do 

conceito de subjetividade (1986, p. 31): “A subjetividade não é passível de totalização ou de 

centralização no indivíduo. Uma coisa é a individuação do corpo. Outra é a multiciplicidade 

dos agenciamentos da subjetivação: a subjetividade é essencialmente fabricada e moderada no 

registro social.” Pois ele considera não somente a sequência dialética da história na formação 

da subjetividade, mas o que hoje se entende melhor como a multiplicidade de direções de 

onde vêm a para onde vão e se compõem as subjetividades, que elas não são propriedade 

exclusiva do sujeito, mas, como a rede de comunicação na qual vivemos, ela está também “no 

ar” e constantemente sendo produzida. 

 

3.1. Psicologia Social, Psicologia Sócio-Histórica a partir de Vigotski e subjetividade 

 

A Psicologia Social procurou se sistematizar na década de 1950 com base em duas 

concepções: uma advinda dos Estados Unidos e a outra seguindo a tradição filosófica 

europeia (LANE, 2006). 

A norte-americana apresentava características pragmáticas, tendo por objetivo evitar 

conflitos, harmonizar as relações entre grupos de trabalho a fim de manter uma produção alta, 

eficiente e eficaz. Era necessário ajudar a reconstruir os países destruídos, num movimento de 

solidariedade, pois os povos acabavam de sair da experiência devastadora da II Guerra 

Mundial. 

A linha europeia incide em uma tendência semelhante, mas que tem por intenção 

evitar problemas políticos, econômicos e sociais, que não mais terminem em confrontos ou 
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catástrofes mundiais. Essa tendência da Psicologia Social tem raízes na fenomenologia, que 

busca observar a essência dos fatos e das percepções e, daí, organizar uma teoria com a 

pretensão de “ciência exata”. 

Em meados de 1960 começam os questionamentos em torno da teoria e aplicabilidade 

dos conceitos da Psicologia Social, pois esta não possuía um método capaz de intervir, 

explicar ou ainda prever o comportamento social. 

Em trecho transcrito abaixo Lane (2006, p.11) escreve:  

 

Na França, a tradição psicanalítica é retomada com toda veemência após o 
movimento de 68, e sob sua ótica é feita uma crítica à psicologia social norte-
americana como uma ciência ideológica, reprodutora dos interesses da classe 
dominante, e produto de condições históricas específicas, o que invalida a 
transposição tal e qual deste conhecimento para outros países, em outras condições 
histórico-sociais. 

 

Em 1968 foi delineada a luta por uma sociedade mais igualitária, encampada por 

estudantes e jovens operários de esquerda, na busca de direitos, melhores condições de 

trabalho e de vida. No auge do movimento de maio de 68, alguns operários isolados no 

interior da França se dirigiram a Paris para buscar ajuda e aí foi constatada mobilização geral. 

Acompanhando esses movimentos, está Guattari, psiquiatra e pensador que no final de 1968 

conhece Deleuze e juntos escrevem uma obra colocando em questionamento a teoria 

psicanalítica, lançada em 1972, Anti-Édipo. Lacan fica contrariado com o lançamento dessa 

obra, assim cita Dosse (2007, p.177): 

 

(...) pois vê novamente abortar sua tentativa de ser sancionado por um grande 
filósofo, ordena aos membros da Escola Freudiana que mantenham total silêncio, 
que não comentem nem participem de nenhum debate. 

 

Esse então é o ambiente ideológico na França, no entanto Lane (2006) comenta que 

após 1968 se instaura uma crítica à Psicologia Social norte-americana como defensora dos 

valores e ideologia da classe dominante. Lia-se essa crítica em artigos de Michel Pêcheux 

(considerado o pai da teoria da Análise do Discurso) e de Serge Moscovici que prefaciou a 

obra Introduction de la psychologie sociale e introduziu o conceito de representação social, 

criticando a vertente que aparentava conformismo frente à alienação da classe dominada. 

Ainda afirma Lane (2006, p.68-9): “Por outro lado, Merani na Venezuela, Sève na França, 

Israel e Tajfel na Inglaterra contribuíram para uma reflexão mais profunda, assim como a 

releitura de Politzer, George Mead e Vigotski trouxeram novas perspectivas de estudo.”. 
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Na América Latina, continente considerado “Terceiro Mundo”, isto é, território 

economicamente subdesenvolvido e culturalmente dependente de outros países, a Psicologia 

Social oscilaria entre os seguintes extremos: ora afirmando a visão pragmática norte-

americana de evitar conflitos e trabalhar para a satisfação de patrões e trabalhadores, ora 

centrada na visão de um ser humano abstrato compreendido sob a ótica filosófica e 

sociológica. Lane (2006, p.15) afirma: 

 

É dentro do materialismo histórico e da lógica dialética que vamos encontrar os 
pressupostos epistemológicos para reconstrução de um conhecimento que atenda a 
realidade social e ao cotidiano de cada individuo e que permita uma intervenção 
efetiva na rede relações sociais que define cada indivíduo - objeto da psicologia 
social. 

 

Todo esse contexto expresso dentro daPsicologia Sócio-Histórica tem como referência 

a psicologia histórico-cultural de L. S. Vigotski, autor russo do começo do século XX, que 

destaca em uma de suas obras uma crítica à profusão de abordagens utilizadas pela psicologia 

– Psicanálise (inconsciente), Gestalt (percepção humana), Behavorismo (comportamental) – e 

a limitação destas para dar respostas aos fenômenos psicológicos. 

 

A regularidade do caminho que com surpreendente constância percorrem as mais 
diversas ideias está naturalmente evidenciando que esse caminho está 
predeterminado pela necessidade objetiva de um princípio explicativo, e é 
precisamente porque esse princípio falta e não existe que alguns princípios parciais 
ocupam seu lugar. (VIGOTSKI, 2004, p. 228). 

 

Vigotski elaborou sua teoria histórico-culturalentre 1928 a 1932, porém foi ignorado 

até os anos 1950, e no ocidente essa teoria torna-se referência a partir de 1970. O autor 

buscava evidenciar apsicologia, o estudo do comportamento como sendo um produto 

histórico, isto é, os processos mentais devem ser estudados e compreendidos historicamente. 

Ora, o homem e o animal têm uma diferença eminente: o homem age sobre a naturezaem 

busca da satisfação de suas necessidades e desejos e provoca alterações no meio social em 

beneficio próprio; nessa ação e modificação o homem constrói sua história, produz 

conhecimento, interfere nos fatos e conduz suas aspirações a partir de um desejo influenciado 

pelos acontecimentos e contexto social sempre presentes culturalmente. 

Vigotski apoia-se nos princípios marxistas para construir um método de uma nova 

psicologia que siga as diretrizes do materialismo dialético, buscando compreender os 

processos cognitivos a partir de uma visão determinada pela história e pela cultura. Coloca-se 
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em estudo um ser humano social, ativo, e uma história em movimento, assim diz Bock (2009, 

p. 22): “Portanto, para a teoria Sócio-Histórica, falar do fenômeno psicológico é 

obrigatoriamente falar da sociedade. Falar da subjetividade humana é falar da objetividade em 

que vivem os homens”.  

González-Rey (2003) fala sobre Vigotski e Rubinstein, que percorreram um longo 

caminho de reflexão, porém destacamos aqui o que o autor fala sobre a superação da 

dicotomia afetividade-cognoscibilidade e social-individual. No primeiro caso: cognição e 

aspectos afetivos se referem às ações baseadas em experiências sensoriais, que se conectam às 

experiências afetivas e à vida emocional. Pensar e sentir não são ações dissociáveis. No 

segundo caso: social e individual se refere ao sujeito que convive com outros sujeitos, 

portanto, é influenciado por estes e pelo contexto social num espaço relacional. Na troca que 

o sujeito faz consigo mesmo internaliza funções sociais e na troca com os outros o sujeito é 

afetado pelos diversos comportamentos que se deslocam na realidade que vive. 

Assim diz Aguiar (2006, p.96): “O homem se insere em um universo sociocultural e 

através das relações e experiências que aí mantém desenvolverá seu mundo psicológico, ou 

seja, seu mundo de registros.”. O que acontece aqui é que não se tem uma visão mecânica do 

mundo psíquico e à psicologia cabe desmembrar os fatos para compreender o sujeito, porém o 

sujeito não constrói sua consciência pelos fatores internos e tão somente internalização das 

questões do meio. Esse desenrolar se dá pelas emoções, sentimentos e atitudes, a consciência 

está sempre se expandindo e pode integrar uma dimensão que sobrepõe outra, operando na 

personalidade. 

As transformações do homem na dimensão filogenética (desenvolvimento da espécie 

humana), ontogenética (desenvolvimento do indivíduo) ou histórico social (compreensão do 

ser humano em seu ambiente físico e social), são mediadas por signos, significados e sentidos 

(instrumentos de mediação que abrangem a experiência material, vivência entre as pessoas e o 

mundo interior individual). A esse respeito, Vigotski escreve (2007, p.24): 

 

Um aspecto especial da percepção humana – que surge em idade muito precoce – é a 
percepção de objetos reais. Isso é algo que não encontra correlato análogo na 
percepção animal. Por esse termo eu entendo que o mundo não é visto simplesmente 
em cor e forma, mas também como um mundo com sentido e significado. 

 

 Signo e sinal têm a mesma raiz etmológica, algo que é próprio do objeto, e este não 

depende de ser observado diretamente para ser conhecido; significado é a relação que foi 
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estabelecida entre o sinal e a percepção de sua existência; sentido é essa percepção e talvez 

ação em relação ao fato, partindo do sujeito observador e não do objeto observado. O ser 

humano se apropria dos objetos do mundo de alguma forma, seja ela afetiva, seja na memória, 

pelo nome da coisa, ele troca informações sobre ela. 

O homem está imerso na cultura mediada pelos signos. Signos têm três tipos: os 

signos indiciais são alguma coisa da própria coisa (entro num lugar e sei quando um animal 

passou se houver vestígios como pelos), o signo icônico pode ser a representação gráfica, 

figura ou palavra de uma coisa, ou signo simbólico quando o objeto representa um sistema de 

ideias. O sentido é para onde aponta a soma de percepções, desejos, fatores concretos e 

psicológicos, e é tonalizado pela ideologia produzindo um cerceamento da liberdade dos 

sujeitos, que não conseguem se desembaraçar de posicionamentos políticos, econômicos e 

culturais dominantes. 

 Em seus estudos sobre os signos (Semiótica), Pierce (2000, p.160) afirma: “O 

significado de uma palavra é, de uma forma mais completa, a soma total de todas as predições 

condicionais pelas quais a pessoa que utiliza pretende tornar-se responsável ou pretende 

negar.” Significado é uma somatória de experiências agregadas de que as pessoas se utilizam 

para perceber e expressar, tomar para si ou desprezar algo – e acima de tudo um conjunto de 

referências para enxergar o mundo. Sentidos são atribuições específicas que cada sujeito dá 

para os seus pensamentos, palavras, atividades, reunindo fatos psicológicos que se combinam 

na sua consciência. Diz Aguiar (In: BOCK e GONÇALVES, 2009, p.64): 

 

Quando afirmamos que os sentidos são elementos constitutivos e que expressam a 
subjetividade, permitindo-nos, no campo da psicologia, conhecer os sujeitos, 
estamos enfatizando a importância de uma dimensão subjetiva da realidade, 
entendida como uma síntese entre objetividade e subjetividade. 

  

 O sentido é inesgotável, ele pode fugir à lógica racional do senso comum, ele é capaz 

de modificar o significado, pois ele é próprio da pessoa, surge quando o sujeito recebe 

determinada informação e situa-se em relação a ela, no que tange suas próprias necessidades, 

expectativas, indicando movimento. Há uma rede de elementos que se ligam e dão significado 

às coisas, porém uma dimensão subjetiva pode ser composta pela conjugação de objetividade 

e subjetividade, de apropriação do mundo e desconstrução de sua própria ideia e assim por 

diante.  

Em dicionário filosófico, Abbagnano (2007, p.1039) escreve:  
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Nesta acepção, Sentido compreende tanto a capacidade de receber sensações quanto 
a consciência que se tem das sensações e, em geral, das próprias ações: capacidade 
que na filosofia moderna é chamada mais frequentemente de Sentido interno ou 
reflexão. 

 

 Sentido e significado são categorias que podem estar situadas na área da sociologia, 

filosofia, administração, psicologia e outras; neste trabalho elas são trazidas para falar de 

subjetividade. Furtado (2009) buscou em Vigotski, como ele mesmo diz, “os nexos que 

engendram a consciência” explicando que esta é composta por signos, expressados na 

linguagem, no entanto, a linguagem é a mediação que produz significados, mas não é 

composta somente pela fala ou as palavras em si. A fala ao ser proferida foi antes pensada, em 

seguida tomou forma e foi externada. Nesse processo, a consciência foi acionada, o 

pensamento articulado e ao entrar em contato com o meio, o significado tomou uma forma 

objetiva com um sentido que não propriamente aquele original, mas um sentido que passou 

por diversos processos antes de ser externado e assim tornou-se algo que se encaixa no 

esquema social, aí fazendo algum sentido. As categorias expressas nesse trabalho falam de 

afeto, ideologia, hedonismo. 

 

3.2. Necessidades, motivos e atividade 

 

É para entender melhor o mecanismo de como se desenvolve o comportamento, a ação 

do sujeito em direção a determinado objeto que vamos nos deter em Leontiev. A função final 

é elucidar como se comporta o desejo do doador no caminho percorrido desde o primeiro 

contato com o trabalho de uma organização do terceiro setor até o ato de doar. 

O processo psicológico da motivação inicia-se quando o sujeito encontra um objeto e 

passa a necessitá-lo; essa identificação da necessidade por determinado objeto não se dá 

enquanto o sujeito não se depara com o objeto. Essa necessidade pode ser algo que tem 

origem biológica, ou uma instância subjetiva, contaminada por condições sociais, culturais e 

políticas. Leontiev (2000): 

 

Em outras palavras, a necessidade aparece, em princípio, só como uma condição, 
um pré-requisito para a atividade, porém, assim que o sujeito começa a agir, ocorre 
imediatamente sua transformação, e a necessidade deixa de ser aquilo que era 
virtualmente, "em si mesma". Quanto mais prossegue o desenvolvimento da 
atividade, mais esse pré-requisito é convertido em seu resultado. 
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Ora, o animal precisa se alimentar e sua necessidade é objetiva, simplesmente comer, 

sobreviver, a atividade é motivada pelo instinto e termina quando ele consegue o alimento. Já 

o homem muitas vezes tem o instinto fome acompanhado de outras variáveis: paladar, gosto, 

sabor, harmonia e sua atividade se concentra em adquirir alimento somado ao seu aspecto 

cultural, de apreciação e de compartilhamento de experiências subjetivas com outros 

humanos. 

Esse aspecto cultural é modelado pelo trabalho, pela relação do homem com seus 

instrumentos e a ideologia que acompanha essas relações. Sendo assim a consciência é 

justamente um conhecimento ativo sobre os recursos do meio, elaborado em conjunto com 

seus semelhantes. Diz Leontiev (2004, p.94): “A consciência é o reflexo da realidade, 

refratada através do prisma das significações e dos conceitos linguísticos, elaborado 

socialmente”. 

Necessidade é um constructo humano, assim diz Furtado (1992, p.29): “Nenhuma 

sociedade conhecida produz o estritamente necessário para sobreviver e assim não seria 

possível encontrar o que seria a necessidade “natural” de uma determinada sociedade.” Na 

vida humana, não se tem condições de dimensionar a necessidade pura. A necessidade 

biológica o próprio corpo se dirige na direção de sua satisfação, e a necessidade psíquica pode 

estar imbricada num emaranhado de fatores históricos, culturais, vivências afetivas que foram 

decisivas na formação da personalidade, as relações sociais, familiares, materiais. Como 

conhecer as sofisticadas necessidades para apropriar-se da experiência, o que segundo 

Leontiev (2004), cria novos comportamentos. 

O interesse surge quando a necessidade encontra o objeto, que por sua vez motiva a 

ação por sua plena satisfação: define-se o motivo. A emoção está mais no campo do instinto, 

o sujeito foge da dor e se atrai pelo prazer, não sendo isso uma exclusividade do animal 

humano. Embora as necessidades humanas sejam compostas por fatores sócio-históricos, a 

satisfação de uma necessidade provoca prazer, então existe um impulso emocional que leva 

adiante e projeta a vontade. 

As necessidades podem ser culturais e o tom emocional é que leva à busca de uma 

solução. Se o sujeito não conhece sua necessidade, quando se depara com um objeto que a 

satisfaz, ele não sabe qual é o real motivo, e isso pode ser confuso, isto é, o objeto pode se 

apresentar como podendo proporcionar satisfação, porém como a necessidade só é conhecida 

quando surge o objeto, então às vezes um objeto inesperado pode vir a se transformar num 

objeto de necessidade.  
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Transportando para o tema desta pesquisa: o doador não conhece o motivo que o leva 

a doar. Ele todo mês sente um apelo para desembolsar uma quantidade em dinheiro para 

ajudar alguém mais pobre que ele, mas ele não sabe de onde vem e por que, mas ele sente 

uma satisfação quando o faz. Podemos afirmar que há indício de uma necessidade, ela pode 

ser afetiva ou narcísica (sentir-se mais poderoso). A organização do terceiro setor pode não 

responder a ele da maneira como ele espera e isso causa frustração; a abordagem que o 

captador de recursos fizer da sua demanda junto aos doadores pode ou não assemelhar-se aos 

anseios destes. Portanto, é importante que o captador de recursos tenha uma sensibilidade 

para perceber onde surge motivação no potencial doador e entender as características da 

motivação daquele doador – e assim por diante com cada potencial doador. 

O estado psicológico, influenciado pelos fatores históricos e culturais, constrói a 

motivação, mas ainda assim é muito difícil elencar padrões que possam ser funcionais. Assim 

relata Bock, Teixeira, Furtado (2011, p.122): “Um aspecto importante em toda esta teorização 

sobre motivação: é uma tarefa difícil motivar os indivíduos, pois, mesmo considerando todos 

os aspectos culturais, ambientais, biológicos do processo, não há como garantir seu 

resultado”. O que podemos é conhecer as pessoas, nos relacionar lembrando que cada um tem 

uma história e sentimentos particulares. Encontrando o objeto, a psique transforma as 

necessidades em motivos, a psique cria estímulos que movem o sujeito rumo à satisfação, 

nesse momento a emoção toma conta, ela é um forte combustível de mobilização imediata. 

Mas a motivação também tem um sentido na história do sujeito, algo que se constrói e se 

conhece com o tempo. Furtado (1992, p.31): 

 

Entretanto, mesmo quando não são conhecidos, isto é, quando o sujeito não se dá 
conta do que o leva a executar uma ação, ainda assim se trata de um reflexo psíquico 
que Leontiev (1978) denomina de tom emocional das ações e que cumpre uma 
função específica que exige que se diferencie o conceito de emoção do conceito de 
sentido pessoal. 

 

São então dois os componentes da motivação: a emoção, que se constitui por um 

processo instintivo de busca de satisfação da necessidade; seja esta objetiva ou subjetiva, a 

emoção cumpre um papel de expressão do instinto. O segundo componente é o sentido 

pessoal, que é elaborado a partir da motivação, e coordena a ação de acordo com a 

consciência, baseado na história e na cultura do sujeito. 

A ação emocional pode impulsionar para a busca do estado de contentamento e bem 

estar, mas também para fugir de uma angústia, do vazio, e aproximar-se de uma plenitude. O 

sujeito aprende que realizando algumas atividades com objetivo de alterar seu estado 



 

 

68

emocional ele pode ter sucesso, dessa forma, ele atua objetivamente na realidade com intuito 

de transformar algo interno. Então a ação por impulso emocional pode, ao encontrar o objeto, 

transformar-se num sentido pessoal, pois o sujeito aprende, ele constrói uma maneira de lidar 

com suas próprias emoções, com sua angústia. O sujeito nesse movimento pode sentir que 

doar é um ato de amor e quando encontra a ONG, o ato de doar provoca satisfação. No 

entanto, esse amor é contaminado historicamente pelas relações materiais da produção e pode 

estar sendo controlado (subjetivamente) através da ideologia, publicidade, crença, valores. A 

partir do momento que o sujeito questiona e entende qual o motivo de seu ato, sua real 

necessidade traz à tona a possibilidade de doar por amor, por querer o bem do outro. Alberoni 

e Veca (1992, p.56):  

 

O ser humano deseja o amor, mas não quer ser amado por alguém que o faz por 
obrigação. Não quer um amor que lhe é oferecido por dever, de cara amarrada, 
contra a sua própria natureza. Quer um amor espontâneo, livre. Kant está certo 
quando afirma que a moral não deve impor o amor. 

 

Na obra o Altruísmo e a Moral os autores discorrem sobre o dever e o amor. Não é 

possível forçar alguém a ter sentimentos de bondade e amar, mas a razão pedagógica pode 

gerir como sendo uma coisa necessária. Posso não seguir o mandamento de amar meu 

semelhante, porém a moral me ensina que fazer o bem a ele é como se eu estivesse amando; 

ora, se estiver vazio desse sentimento recorre-se à razão e o altruísmo soluciona o problema. 

Alberoni e Veca (1992, p.54): “A intenção continua boa, ainda que não seja alimentada pelo 

amor”. Esses autores defendem que o dever tem uma finalidade semelhante ao amor quando 

se trata do impulso generoso. 

A motivação tem origem na necessidade que encontra seu objeto de satisfação, e se 

constitui de duas maneiras: puramente emocional ou por sentido pessoal. Esta última é um 

desdobramento do emocional, quando ocorre um aprendizado, quando passa para a 

consciência e o sujeito elabora com a experiência vivida aí se configura um estado de 

motivação de sentido pessoal.  

Segundo Bock, Teixeira e Furtado (2011, p.119): “O termo “motivação” vem do latim 

motivare, que quer dizer mover-se.” O que leva a pessoa a caminhar em certo sentido e não 

em outro, o que inclina o coração para algo. A psicologia é uma ciência voltada para o campo 

subjetivo que ajuda a identificar o que leva uma pessoa a ter comportamentos com 

determinadas características particulares. 
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Motivo – Que provoca o mover, que dá força psíquica em direção a algo. 

Motivação – Efeito do motivo, ocasionar. Quando a pessoa se move pelo objeto. 

González Rey (2003, p.247): “Os motivos são configurações subjetivas da 

personalidade que representam verdadeiras integrações de elementos de sentido, cuja 

expressão está além da implicação do sujeito em um contexto presente da atividade.” Os 

motivos vêm de muitas coisas que fazem sentido para a pessoa, não só da situação presente, 

mas coerentes com a sua história e o seu ambiente. Ele pode ser expresso de diversas 

maneiras, ele determina quão importante é uma ação e existe por causa da necessidade. Os 

motivos são formados na personalidade e interferem diretamente na constituição da 

subjetividade que aparece nas diversas atividades praticadas pelo sujeito – assim é possível 

entender como é complexa a personalidade, de quantas combinações de necessidades e 

motivos se compõe uma pessoa, e como cada pessoa é tão diferente da outra. 

Entretanto, segundo Leontiev, a motivação não pode ser reduzida à explicação com 

base na teoria hedonista, que explica todos os comportamentos orientados pela busca da 

satisfação, do acionamento do mecanismo neurológico da compensação. 

Assim diz Leontiev (2000): 

 

Como acontece com todas as grandes mentiras, essas concepções se baseiam numa 
verdade que elas falsificaram. Essa verdade consiste no fato de que o ser humano de 
fato luta para ser feliz. Mas o hedonismo psicológico entra imediatamente em 
contradição com essa grande verdade, trocando-a pela moeda pequena do "reforço" 
e do "auto-reforço" dentro do espírito do behaviorismo skinneriano. 

 

As pessoas buscam a felicidade e perseguem o caminho do prazer, procuram consumir 

coisas, realizar coisas, ser reconhecidas e desejam as atenções voltadas para si mesmas. No 

entanto,quando essa busca torna-se uma perseguição desenfreada, essa ansiedade por coisas e 

o desejo de reconhecimento pode neutralizar uma ação consciente, aqui representada por doar 

para ajudar efetivamente a acabar com a miséria, e assim que o outro tenha uma condição de 

vida digna, feliz – pois felicidade verdadeira inclui a felicidade do outro, proteger o outro do 

sofrimento. A exploração capitalista conta com uma dessensibilização para o sofrimento, para 

que haja o consumo de bens para o prazer imediato, do mecanismo psíquico de compensação. 

Cada cultura tem sua concepção de felicidade, mas o que é comum a todos é a 

necessidade de buscá-la. Porém, ela é tão alienada no sistema de exploração capitalista, ele 

perde tanto o caminho de volta para sua busca de felicidade, que o sistema se aproveita da 

necessidade de busca e oferece em troca essas compensações de prazeres consumíveis, 

caminhos de prazeres conhecidos. 
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O sistema capitalista reforça a busca pelo prazer, pela recompensa ao ser reconhecido. 

Quando o doador doa dinheiro para uma organização do terceiro setor, ele está 

automaticamente respondendo às regras da sociedade e da religião, que pregam que fazer o 

bem é cumprir o mandamento do amor e prometem a absolvição da culpa social. No caso a 

ONG, em suas campanhas publicitárias, faz o sujeito sentir-se responsável por ajudar e o 

doador muitas vezes se engaja pela busca do prazer do reconhecimento ou do prestígio, no 

caso de ser responsável pela vida do outro (uma sensação de poder), comportamento que se 

baseia no princípio hedonista. Ou seja, o sujeito está preso no mecanismo de compensação e 

não consegue se entregar a um sentimento desprendido de amor. Necessidade (vontade, 

desejo) de doar, move (motivação) para ver aquela ONG crescer (objeto), atingindo o objetivo 

(satisfação), por algo já existente. 

Os motivos emocionais e afetivos são os motivos-estímulo, a emoção precede um 

acontecimento e expressa um estado de contentamento ou tensão. Os motivos, quando 

compelem à realização de uma atividade, algumas vezes adquirem um sentido pessoal.  

Assim confirma Leontiev (2000): 

 

Desta forma, certos motivos que induzem a atividade também lhe dão sentido 
pessoal; vamos chamá-los de motivos formadores de sentido. Outros que coexistem 
com eles e exercem o papel de fatores de estimulação (positiva ou negativa), às 
vezes fortemente emocionais e afetivos, não têm a função da formação de sentido; 
chamaremos esses motivos literalmente de motivos-estímulos. 

 

Leontiev diz: “O reconhecimento dos motivos é um fenômeno secundário que surge 

apenas no nível da personalidade e é continuamente produzido no curso de seu 

desenvolvimento.”. 

Personalidade é um conjunto de características hereditárias, culturais, sociais que 

pertencem ao sujeito. O comportamento manifesta-se pelo conjunto de atitudes, mas a 

personalidade vai se formando ao longo da vida e as influências do meio direcionam a sua 

constituição. Porém, cada pessoa tem uma bagagem de experiências que compõe com a 

personalidade. 

A pessoa começa a ter domínio e escolha sobre os seus motivos a partir do momento 

que ela vai os conhecendo. E nesse momento que ela pode começar a falar sobre eles, não 

mais somente agir pelo impulso da emoção.  
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3.3. O processo de produção de subjetividade 

 

Guattari é iconoclasta, irreverente. Se expressa em um fluxo de ideias e palavras 
próprias; muitas delas verdadeiras metáforas, que com freqüência dificultam a tarefa 
de acompanhá-lo, mas a sua obra está invadida de forma constante por ideias 
originais, que permitem refletir sobre o tema subjetividade, longe de qualquer 
tentativa de substancialização da subjetividade em atributos concretos, invariáveis e 
universais. (In: GONZÁLEZ-REY, 2003, p.112) 

 

Segundo González-Rey (2003) a maioria dos autores não consegue dar conta de uma 

explicação completa de subjetividade, a tendência é entender que vem de fora e se internaliza. 

Ora, a subjetividade não se internaliza, essa visão permanece limitada à dicotomia “dentro” e 

“fora”. O psíquico é formado no social, que é formado pelos indivíduos e seus mundos 

internos, que são fomados no sistema social subjetivo, e assim por diante – é um movimento 

recíproco, simultâneo e ininterrupto. Escreve González-Rey (2003, p.78): “Na minha opinião, 

trata-se de compreender que a subjetividade não é algo que aparece somente no nível 

individual, mas que a própria cultura na qual se constitui o sujeito individual, e da qual é 

também constituinte, representa um sistema subjetivo, gerador de subjetividade.” 

Aqui encontra-se um ponto de contato entre a Socio-Histórica e as ideias de Guattari, 

cujo pensamento ultrapassa a teoria em suas bases psicológicas e entra fundo no 

questionamento filosófico, considerando as implicações sociais e culturais. “Para Guattari, a 

subjetividade é sempre uma produção social, processo que se apresenta em sua forma mais 

aguda com a formação maquínica e em série da subjetividade capitalística, que bloqueia os 

processos de singularização.”, diz Rey (2003, p. 113). A subjetividade capitalística é tão 

agressiva que, ao conectar-se ao mecanismo social de produção de subjetividade, sobrepuja as 

ligações afetivas, familiares, de raízes e as atravessa, conectando-se direto aos receptores 

psíquicos da percepção e desenvolvendo uma subjetividade dominante.  

Pela perspectiva da psicanálise freudiana e lacaniana, o inconsciente produz o 

sintoma, e aí paralisa o sujeito. Pela perspectiva da esquizoanálise de Guattari e Deleuze, o 

inconsciente é produzido pelo choque de subjetividades e leva à ação. O inconsciente está 

comprometido com a ação, é preciso haver espaço vazio para ele se produzir. Com o conceito 

de semiótica a-significante, Guattari entendia que a percepção não vem somente coma 

subjetividade composta do que é dado; tanto a percepção do sujeito quanto o espaço do 

encontro entre sujeitos muitas vezes é um receptáculo vazio capaz de num momento criar uma 

nova subjetividade. A esse processo ele denomina revolução molecular, quando há uma 

recusa à subjetivação capitalística. 
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O que é produzido pela subjetividade capitalística, o que nos chega através da mídia, 
da família, enfim, de todos os equipamentos que nos rodeiam, não são apenas ideias; 
não são a transmissão de significações através de enunciados significantes; nem são 
modelos de identidade ou identificações com pólos maternos, paternos, etc. São, 
mais essencialmente, sistemas de conexão direta, entre, de um lado, as grandes 
máquinas produtoras e de controle social e, de outro, as instâncias psíquicas, a 
maneira de perceber o mundo...” (In: GUATTARI e ROLNIK, 1986, p.67). 

 

Interessa-nos entender essa dimensão subjetiva expressa por Guattari, que vem sendo 

produzida nessa ordem capitalística, sendo a subjetividade uma produção social serializada 

(maquínica), chegando através dos meios de comunicação em massa (mídia impressa, 

televisiva) ou mesmo das pessoas que trabalham e convivem na sociedade já “contaminada” 

por ideias determinadas historicamente.Guattari e Rolnik (1986, p.34) escrevem: “é a 

subjetividade individual que resulta de um entrecruzamento de determinações coletivas de 

várias espécies, não só sociais, mas econômicas, tecnológicas, de mídia”. Tal subjetividade 

individual, quando se a transporta sem muito questionar não será favorável para a 

singularização do sujeito, que pertence à transformação do social. 

Sobre isso, Ferrari (2011b) escreve: 

 

O território tem um valor existencial, definido não só pelo espaço físico como 
também pelo espaço interno, numa dimensão subjetiva: subjetividade está em 
permanente produção, pelos mais heterogêneos vetores; nas relações que acontecem 
no cotidiano, os corpos se lançam, pensamentos se entrecruzam e subjetividade se 
produz nesses fluxos sociais. O território circunscreve, para cada um, marcas de 
permanência e de apropriação, resultantes de agenciamentos que engajam sempre 
dimensões heterogêneas. 

 

Essa luta da singularização contra a serialização deve ser nosso papel, nos salvar do 

esmagamento pela subjetividade dominante. E o território que tem esse valor existencial 

como citado acima é o campo onde pode se dar essa batalha, o território onde há os laços 

afetivos, familiares, as raízes, o sentimento de permanência do sujeito – em meio a um mundo 

em incessante mutação e bombardeamento de produtos e subjetividades a serem consumidos. 

Guattari e Rolnik (1986, p.37): “A questão que se coloca é saber como a micropolítica 

de processos singulares articula-se com esses processos de individuação.” Individuação deve 

ser entendida como a serialização a que é submetida o sujeito pelas características que o 

identificam semelhante a outros – classificação para o consumo. Micropolítica são os contatos 

entre sujeitos em que despontam as singularidades, onde há desejo e se produzem novas 

subjetividades. Guattari e Rolnik (1986, p.47): “O desejo só pode ser vivido em vetores de 

singularidade.” Se o movimento se dá da individuação para a singularização, ele é uma 
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libertação; se se dá no outro sentido, é um processo de culpabilização, ou de repressão. Então, 

em termos de subjetividade, vivemos essa tensão permanente entre o que Guattari chama de 

individuação e singularização. 

A dimensão subjetiva e a importância de que se integre o social e o individual em 

heterogêneos agenciamentos que venham a compor o território do terceiro setor, mais 

especificamente em relação ao ato de doar, buscando apreender o território existencial 

dequem doa numa posição fronteiriça entre múltiplos territórios, pode atuar como um vetor de 

contágio. Onde o sujeito identifica sua própria história e se percebe reconhecido em sua 

singularidade, é possível para ele encontrar o outro em sua diferença e unir-se para somar 

forças. Quando o sujeito doa para uma organização do terceiro setor, ele transforma algo e 

leva consigo sua experiência em seu ato de doar, essa experiência pode estar contaminada por 

propósitos capitalísticos (doar para ganhar algo em troca) ou por propósitos altruísticos 

singulares (doar simplesmente para ajudar), o sujeito opera no sentido da singularização 

quando ocupa esses espaços, e contagia mais pessoas. Esse nível de contágio pode se fazer 

através de um agenciamento de subjetividades desprovidas de arrogância e acrescidas da 

vontade de ajudar e quando isso ocorre se tenta afetar subjetividades endurecidas, atuando 

como um vetor de singularização. 

Tudo isso é possivel se o próprio doador examina suas modelizações subjetivas, 

entende-as e pratica a micropolítica, que ocorre em favor daquilo que é sentido como bom, 

justo. Qual o modo para declarar e exercer o direito à singularização no ato de doar? Para 

experimentar aquilo que nos força a pensar, aquilo que provoca deslocamento e mutação 

subjetiva é preciso ações e um pensar na contramão dos imediatismos das respostas 

universais, dadas pelo capitalismo. Assim o contágio será no sentido de criar, fabricar outros 

modos de vida a partir de passos de singularização, aqui dados por quem doa para modificar 

uma realidade sentida de injustiça. Sendo assim, a subjetividade pode não se submeter a um 

controle, pode não sofrer modelização, o sujeito pode não sofrer a dessensibilização que 

ocorre quando se fixa num território conhecido e aparentemente seguro.  
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CAPÍTULO IV – METODOLOGIA 

 

O presente projeto de pesquisa pretende compreender os processos de construção da 

subjetividade que envolvem a identidade de homens e mulheres que investem seu dinheiro em 

ONGs (organizações não-governamentais). A intenção é contribuir para estudos dessa 

natureza, na ordem da subjetividade, entender de que forma o ato de doar está ligado a 

diversos fatores do meio em que vive o sujeito, a determinadas representações sociais ligadas 

ao ato de fazer caridade, podendo apresentar-se como uma ideologia, uma busca de 

identidade, um interesse, um sentimento de culpa, bondade, desejo de agradar alguém e assim 

por diante. 

 

4.1. Método 

 

O método é um dispositivo que abre um campo de possibilidades para a elucidação 

das diferentes problemáticas e informações que surgem num trabalho exploratório. De 

maneira objetiva pode-se dizer que sua função é auxiliar no teste de hipóteses na medida em 

que proporciona, por meio de seus fundamentos conceituais, um instrumental para 

determinada aproximação do real. No entanto, o sentido que se pretende tratar neste trabalho é 

o método enquanto uma linha teórica que irá facilitar ao investigador perscrutar o real e 

demarcar uma trajetória sistematizada na proposta da pesquisa. 

Goldenberg (1997) define o método como a observação sistemática dos fenômenos da 

realidade através de uma sucessão de passos, orientados por conhecimentos teóricos, 

buscando explicar a causa desses fenômenos, suas correlações e aspectos não-revelados. 

Assim, a característica essencial do método científico passa a ser a investigação organizada, o 

controle rigoroso das observações e a utilização de conhecimentos teóricos. Já na perspectiva 

da Psicologia Sócio-Histórica, sobretudo Vigotski (2004), teoria e método não se separam, na 

medida em que são ferramentas e resultados de investigação.  

No texto “O significado histórico da crise da psicologia, uma investigação 

metodológica”, Vigotski (2004) discorre criticamente sobre os fundamentos metodológicos 

da “ciência psicológica”, repassando uma ideia de que as psicologias da época eram 

generalizadoras para determinar o compêndio das etapas da investigação de determinado 
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fenômeno, considerando essa uma fragilidade que poderia ser minimizada se a questão fosse 

analisada sob o ponto de vista histórico. 

O objeto de estudo do materialismo dialético, segundo Vigotski (2004), é o sujeito 

histórico, desse modo, é preciso compreender a gênese do fenômeno, suas causas, e explicá-

las ao invés de descrevê-las. Oliveira (2005, p.46) auxilia na compreensão desse objeto:  

 

Ora, a importância da particularidade (na relação singular-particular-universal) na 
análise de um determinado fenômeno está no fato de que ela se constitui em 
mediações que explicam os mecanismos que interferem decisivamente no modo de 
ser da singularidade, na medida em que é através delas que a universalidade se 
concretiza na singularidade. 

 

Segundo a autora, para compreender o fenômeno é preciso considerar a dialética 

permanente que constitui a relação singular-particular-universal, visto que por meio dessas o 

sujeito se constitui. 

Particularidades são mediações, na medida em que dotam o singular de universalidade, 

pois são compartilhadas por diversos sujeitos singulares. É através do estudo de casos 

singulares, que será possível entender a universalidade do ato de uma doação, chegando à 

particularidade interpretada na lógica dialética como aquilo que devolve as leis essenciais da 

natureza aos desvios da vida na sociedade, como uma forma nova. Se houve coerência na 

apropriação desses sujeitos do ato de doar, haverá uma garantida aproximação mais apurada 

da verdade, com uma atuação consciente desses sujeitos.  

A lógica formal é articulada pela estrutura do raciocínio, onde as coisas são o que são, 

em conformidade com o pensamento, é algo que já está arraigado nos costumes. Por outro 

lado, na lógica dialética, as coisas estão o tempo todo se transformando. No caso desta 

pesquisa, a lógica formal diria que o doador tem a intenção de tornar a sociedade mais justa. 

Já pela lógica dialética, a psicologia buscaria na evidência dos fatos as particularidades e as 

contradições para entender um processo do qual faria parte esse mesmo doador. 

O conhecimento deve ser construído a partir de experiências e da inversão do método, 

de forma a compreender o processo. E, “só podemos compreender cabalmente uma 

determinada etapa no processo de desenvolvimento – ou, inclusive, o próprio processo – se 

conhecemos o resultado ao qual se dirige esse desenvolvimento, a forma final que adota e a 

maneira como o faz” (VIGOTSKI, 2004, p. 202). 

A história está presente no mundo mental e no mundo material com uma função não 

puramente cronológica, mas, num sentido mais radical, de romper a restritividade dos 

acontecimentos de uma existência que parece estar simplesmente para repetir as leis formais 
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às quais estamos submetidos ao viver na sociedade. O processo compreendido do ponto de 

vista do resultado, o universal conhecido através do singular, o mecanismo entendido como 

dialética, transformação constante, e não somente mecanismos e estados repetitivos levam o 

pesquisador a isolar o objeto, submeter esse objeto a estudos para se analisarem os complexos 

sistemas emocionais que estão organizando o plano objetivo. 

O fazer é contínuo, porém temos como proposta neste trabalho repensar a questão pelo 

princípio da ação, a gênese da doação. Se a conduta do doador se baseia no fazer o bem para 

simplesmente ajudar e proporcionar o bom convívio social através desse gesto, a resposta está 

pronta. No entanto, ao partir do princípio mais complexo para o mais simples, coloca-se em 

xeque se neste ato de doar um comportamento alienado não seria a mola propulsora para a 

continuidade neste ato de doar.  

Pode-se pensar que o doador tem um comportamento alienado quando pega seu 

dinheiro excedente e se orienta a doar a partir de um interesse que nem mesmo ele sabe qual é 

e de onde veio, às vezes foi, impulsionado pelo marketing da ONG, que tem por trás de si um 

presidente que fundou o projeto para satisfazer seu interesse pessoal e não o interesse dos 

favorecidos, outras vezes para fazer parte de determinado grupo social que transmite status ou 

ainda pelo puro motivo de ajudar. Poderíamos chamar uma solidariedade alienada quando se 

faz e não sabe muito porque e para quem se faz, são forças capitalísticas que mobilizam e 

atravessam esse ato, assim sempre o beneficiário espera algo em troca.  

Quando se trabalha com captação de recursos, ao captador de uma ONG é dada a 

tarefa de desenvolver um pacote de benefícios para o doador,- esse pacote faz parte do “toma-

lá, dá-cá”, dar e receber algo em troca -para assim conquistar o doador. Esse comportamento 

alienado limita a doar para uma causa que lhe foi designada e para receber um produto fruto 

do agradecimento para que ele se torne alguém reconhecido. 

No método da observação natural, o pesquisador se detém à análise do comportamento 

tal como se apresenta e de um fenômeno pontual, não da totalidade do seu processo, fixando-

se sobre alguns aspectos. A ideia é estudar os fenômenos em movimento, procurando 

evidenciar as distorções da realidade, numa concepção materialista dialética em que o sujeito 

se situa tanto num processo particular como na totalidade do processo. O homem se relaciona 

com o mundo, com a materialidade, através de signos que compartilha com seus semelhantes. 

Esse conhecimento em movimento constitui a realidade para ele. Porém, o mundo é material, 

independe da percepção humana para existir. O mundo material não se apresenta como tal na 

consciência porque ela é mediada por signos. Há uma condição concreta – a base material – 

há uma condição histórica (representada pelo conjunto das relações humanas) que é a 
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mediação dessa realidade concreta e a vida humana, e esta vida humana é construída tanto a 

partir das condições materiais quanto do entendimento destas condições – a mediação da 

linguagem. Do outro lado está o campo subjetivo que interfere na forma de compreensão – 

motivos/necessidades e configurações subjetivas (emoções, formas de afetação do sujeito 

etc.). 

Assim, uma das preocupações iniciais ao realizar esta investigação foi a de evitar o 

olhar “ofuscado” (Cf. DAUSTER, 1989), procurando descentrar a nossa perspectiva, 

colocando o eixo no universo pesquisado. Assim, procuraremos buscar as significações do 

outro, e admitir lógicas diferentes das nossas, apesar de sabermos que teremos dificuldades 

em concretizar tal princípio. 

Desde a definição do tema a ser investigado, o qual nos levou a um estudo acurado da 

literatura concernente com o intuito de levantar aspectos a ele relacionados e a outros ainda 

por explorar, até a formulação do problema, à estruturação das questões orientadoras da coleta 

de dados e à determinação de categorias iniciais de análise, tentamos nos esforçar para manter 

a atenção sempre aguçada quanto ao atendimento ao princípio da relativização, quanto a uma 

descrição densa, quanto à clareza sobre o papel da teoria na pesquisa e quanto à necessidade 

do distanciamento por meio do movimento de estranhamento para garantir a objetividade da 

pesquisa. Nesse sentido, tomamos cuidado com a questão da relativização, lançando-nos num 

esforço sistemático, num movimento de estranhamento, para analisar uma situação familiar 

como se ela fosse estranha, “estranhar o familiar”, confrontando variadas versões e 

interpretações de fatos e situações por nós observados. 

 

4.2. Descrevendo a trajetória do pesquisador no campo: a escolha dos espaços, dos 

sujeitos e das técnicas de pesquisa 

  

Na fase do trabalho de campo, apesar de se ter partido de alguns pressupostos teóricos, 

a tentativa foi de não permanecer preso a hipóteses rígidas, uma tentativa de flexibilizar e 

estar atento ao aparecimento de sinais que levassem a novas formulações, novas perspectivas 

de análise e mesmo a novas hipóteses. Este é o momento da observação, cuja tarefa não é 

“ver” a totalidade do outro e nem definir as “coisas” específicas a serem observadas, mas sem 

dúvida, será o momento de “fazer a mediação entre a teoria e a experiência vivida em campo, 

de dialogar com os referenciais de apoio, e então, rever princípios e procedimentos e fazer os 

ajustes necessários”. (ANDRÉ, 1995, p. 47). 
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O autor ressalta ainda que, de forma geral, os métodos qualitativos são menos 

estruturados, proporcionam um relacionamento mais longo e flexível entre o pesquisador e os 

entrevistados, e lidam com informações mais subjetivas, amplas e com maior riqueza de 

detalhes do que os métodos quantitativos.  

Para garantir a objetividade deste trabalho, tentou-se resgatar uma das premissas mais 

tradicionais das ciências sociais: a necessidade de um distanciamento tanto social quanto 

psicológico do objeto.  

No processo de análise, o papel da teoria será decisivo, pois virá a nos “fornecer 

suporte às interpretações e às abstrações que vão sendo construídas com base nos dados 

obtidos e em virtude deles” (ANDRÉ, 1995, p. 47).  Esta foi a fase de relacionar os conceitos 

teóricos com os fenômenos observados. Vale ressaltar que em todas as fases da pesquisa a 

teoria esteve presente e as categorias teóricas não foram definidas de antemão em termos de 

condutas ou efeitos observáveis. 

Num primeiro momento houve a preocupação de fazer uma revisão bibliográfica sobre 

a temática, por ser “o processo de levantamento e análise do que já foi publicado sobre o tema 

de pesquisa escolhido, permitindo efetuar um mapeamento do que já foi escrito e de quem já 

escreveu algo sobre o tema de pesquisa” (MORESI, 2003).  

Após o levantamento de todo material referente à temática, seguiu-se a exploração da 

teoria sobre a pesquisa qualitativa.  

 

4.3. Procedimentos técnicos e/ou metodológicos 

 

Esse é um estudo de natureza eminentemente qualitativa, que articula os dados 

selecionados envolvendo uma relação com o estilo escolhido pelo pesquisador e se dá um 

valor aos significados levantados dentro de um processo sistemático, mas não rígido, 

incluindo uma atividade reflexiva e não simplesmente descritiva ou pautada em 

procedimentos estatísticos. 

Segundo Richardson (1999, p.90), “a pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como 

a tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e características situacionais 

apresentadas pelos entrevistados, em lugar da produção de medidas quantitativas de 

características ou comportamentos”. 
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O autor ainda menciona que na pesquisa qualitativa não se conseguem números, 

estatísticas, gráficos dados objetivos, porém se aproxima da subjetividade, dando a 

oportunidade de abrir um leque de possíveis aproximações do sentimento, das intenções, as 

quais observam-se estarem implícitas no ato de doar (no caso deste estudo). Trabalha-se, 

então, a partir de elementos revelados pelos sujeitos pesquisados que anunciaram 

significados, motivos, aspirações, atitudes, valores, crenças, opiniões. A ideia desse tipo de 

procedimento foi uma aproximação em um grau mais profundo das relações entre doadores e 

o próprio ato em si. 

Dentre as técnicas mais utilizadas em pesquisas qualitativas, destacam-se as 

entrevistas não direcionadas e semi-estruturadas, as técnicas projetivas e os grupos focais. 

Tendo em vista os objetivos da investigação, de analisar a dimensão subjetiva no ato de doar a 

coleta de dados foi realizada entre doadores de ONGs no segmento ambiental, saúde, 

assistencial, educacional, e como técnica foi utilizada entrevistas com grupos focais. 

Nesta pesquisa foi utilizado inicialmente o tipo de estudo exploratório, por auxiliar na 

resolução de algumas atividades de pesquisa, entre elas a busca de maior familiaridade com o 

objeto de estudo, auxiliou na própria delimitação do tema e o grau de relevância da escolha do 

instrumento de investigação: grupo focal. Para Triviños (2009), “os estudos exploratórios 

permitem ao investigador aumentar sua experiência em torno de determinado problema” 

(p.9). 

Gil (2008) nos ensina que o elemento mais importante da fase de delineamento de uma 

pesquisa é a coleta de dados. Nesta fase podemos utilizar vários instrumentos de coleta de 

dados. Basicamente, existem dois grandes grupos, segundo o autor, de delineamentos: o grupo 

que se vale de informações impressas (provenientes de livros, revistas, documentos impressos 

ou eletrônicos), e o grupo que utiliza informações obtidas por meio de pessoas ou 

experimentos.  Segundo Duarte (2007, p.5): 

 

A técnica de entrevista em grupo focal, ou simplesmente grupo focal (focusgroup), 
como tem sido referenciada na literatura, surgiu há cerca de cinquenta anos e tem 
sido bastante utilizada nos últimos trinta, principalmente em pesquisas 
mercadológicas, sociológicas, na área de saúde e, mais recentemente, nas áreas de 
engenharia e ciência da informação. 

 

Grupos focais são particularmente úteis para a reflexão sobre a realidade cultural e 

social de um grupo, através do acesso direto à linguagem e aos conceitos que estruturam as 

experiências dos participantes (HUGHES e DUMONT, 1993). Nesse sentido, buscar-se-á 
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identificar junto ao grupo focal as percepções, sentimentos, atitudes e ideias dos participantes 

a respeito do assunto, produto ou atividade em pauta a fim de gerar novas ideias ou hipóteses.  

O nosso grupo focal foi formado por sete participantes que dividimos em dois grupos 

focais. No princípio foi enviada uma carta convite (vide Anexo 1) para quinze pessoas entre 

homens e mulheres escolhidos aleatoriamente. Apenas 9 aceitaram participar da pesquisa e 

somente 7 compareceram às reuniões que foram realizadas em dois encontros. 

Os dois grupos focais pesquisados são relativamente homogêneos em termos de 

características sócio-econômicas e culturais, os participantes possuem nível universitário, são 

de classe média a classe média alta e a faixa etária varia entre 22 a 59 anos. Segundo Carey 

(1995), o fato dos grupos de foco serem homogêneos em termos de idade, Estado, classe, 

profissão e outras características, poderá auxiliá-los a interagirem uns com os outros e com o 

próprio moderador. Houve essa interação entre os participantes, pois eles vinham da mesma 

classe social, tinham idades muito próximas e a linguagem (vocabulário) obedecia padrão 

semelhante. 

Com relação ao número de participantes por grupo, estipulamos um mínimo de três e 

máximo de oito. Esta configuração, segundo Barbour (2009), pode favorecer maior 

aprofundamento nas discussões e viabilizar o trabalho de análise, levando-se em consideração 

o tempo de duração do grupo (aproximadamente 60 minutos): 

 

Os requisitos do pesquisador de identificar vozes individuais, buscar clarificações e 
explorações a mais sobre quaisquer diferenças nas perspectivas, fazem de grupos 
maiores, se não impossíveis, excessivamente demandantes para moderar e analisar 
(BARBOUR, 2009, p. 89). 

 

O contato com os sujeitos foi bem cauteloso, a pesquisadora apresentou-se e 

transcorreu a respeito da subjetividade no ato de doar. Alguns dos doadores questionaram 

sobre o porquê em investigar esse tema. A pesquisadora respondeu que seria importante 

iniciar um estudo sobre os doadores na área da captação de recursos, e que esse material 

poderia ser aproveitado pelas organizações do terceiro setor para entender o ponto de vista do 

seu doador (aquele que mantém a sua causa), procurando manter um relacionamento próximo 

a ele e aprimorar as estratégias para atrair mais investimentos para sua causa. 

Foi assegurado aos sujeitos entrevistados que as informações fornecidas nunca seriam 

utilizadas de forma que os prejudicasse, tendo sido enviada antecipadamente uma autorização, 

e solicitada que os mesmos assinassem-na. Foi mencionado e afirmado que suas identidades 
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seriam preservadas. Vale ressaltar que nessa pesquisa o agente de moderação foi o próprio 

pesquisador, o qual procurou deixar o grupo à vontade, esclarecendo a finalidade e explicando 

a pauta da reunião, ressaltando a importância da participação de todos e reforçando sobre a 

possibilidade das opiniões divergentes, que todas enriquecem o debate. 

O papel do moderador deve ser promover a discussão entre os participantes, sem 

perguntar diretamente a cada um deles, isto é, sem que a reunião pareça uma série de 

entrevistas individuais. O papel do moderador é mais passivo do que o de um entrevistador. 

Diferentemente de outras técnicas de reunião, seu objetivo é a sinergia entre as pessoas e não 

o consenso (CAREY, 1995). 

O autor afirma também que nem sempre o pesquisador é a melhor pessoa para atuar 

como moderador, pois ele pode não ter as habilidades necessárias. Para isso, o moderador 

deve ser uma pessoa flexível e que tenha boa experiência em dinâmicas de grupo para 

conduzir a discussão sem inibir o fluxo livre de ideias, promovendo a participação de todos e 

evitando que certas pessoas monopolizem a discussão. É recomendável que o moderador não 

esteja diretamente envolvido com o problema em foco, justamente para não direcionar a 

discussão. Em geral, o moderador é responsável pela elaboração do guia de entrevista, a 

condução da discussão, a análise e o relato de seus resultados.  

As reuniões ocorreram no COGEAE (PUC-SP) e na Associação Prato Cheio em 

ambiente tranquilo, sem quaisquer objetos que poderiam desviar a atenção do grupo ou 

interromper as discussões, como telefones, e-mails e outros. Foi oferecido lanche e deixado 

aberto para que se alguém precisasse se ausentar ou optasse por sair da discussão, a condição 

seria respeitada. Realizou-se uma disposição de cadeiras em círculo e a posição facilitou o 

contato visual entre todos. A duração da primeira reunião foi de duas horas e vinte e três 

minutos, e da segunda reunião foi de uma hora e quarenta e dois minutos. 

As discussões do grupo focal aconteceram numa atmosfera agradável e informal, onde 

se tentou colocar aos participantes da pesquisa à vontade para expor ideias, sentimentos, 

necessidades e opiniões. Caplan (1990) sugere uma progressão natural dos assuntos, partindo 

de tópicos mais gerais até chegar ao foco específico da pesquisa. Se a pesquisa tiver mais de 

um objetivo, é conveniente subdividir a discussão em reuniões distintas, uma para cada 

objetivo específico, visando à maior ordenação de ideias. 

A dinâmica e a interação do grupo tornam-se parte integrante da técnica, pois os 

participantes, engajados na discussão, dirigem seus comentários uns aos outros, ao invés de 
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interagirem apenas com o moderador. Caterall e Maclaran (1997) consideram a interação do 

grupo como algo produtivo que amplia o espectro de respostas, ativando detalhes de 

experiências esquecidas e desinibindo os participantes. 

Salientamos também que a partir de um roteiro previamente estabelecido, as demais 

questões para as entrevistas foram surgindo a partir do contexto em que as mesmas iam 

ocorrendo. Os dados foram coletados com um gravador e toda transcrição foi supervisionada 

pelo próprio pesquisador. Cabe salientar que se utilizou o gravador como instrumento 

necessário à captação fiel e conservação de todo o conteúdo das falas. 

A criação de um pré-roteiro de questões teve como objetivo servir como um eixo 

norteador para o desenvolvimento da pesquisa. Os tópicos do roteiro das entrevistas foram os 

seguintes: 

 Profissão dos participantes e dados pessoais (faixa etária, média salarial e 

outros). 

 Tipo de Organização para a qual são realizadas doações – Assistenciais, 

ambientais etc. 

 As demandas sociais, Estado e sociedade. 

 Brasil e as políticas públicas. 

 Sobre a religião e o doar. 

 Sentimento de doar para uma causa. 

 Quais motivos levam alguém a doar. 

 Onde o dinheiro é aplicado. 

 De onde vem esse hábito de doar. 

 Por que deixaria de doar para uma ONG. 

 Sobre o doar para causas especializadas em segmentos, como o da capacitação 

a presidiários. 

 Por que as pessoas doam: altruísmo, ambição, preocupação, responsabilidade 

corporativa, interesse próprio, culpa, hábito familiar, medo, vantagens fiscais,etc. 

 Qual o objetivo com essa doação. 

 A ONG estimula no processo de doar? 

 Sobre a transparência contábil da ONG. 

 Existe algum desconforto na relação da doação entre doadores e ONGs? 
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ETAPAS 

 Foram estabelecidos os critérios para convidar os participantes da pesquisa. 

 Encontros com os participantes. 

 Escuta e observação através do grupo focal. 

 Transcrição das falas. 

 Conversas individuais para confirmação de algumas falas. 

 Análise do texto. 

 Leitura flutuante considerando onde foram recortados trechos significativos 

para a pesquisa. 

 Análise dos discursos. 

 Reunião de elementos (no roteiro – forma para conseguir determinar os 

indicadores/categorias). 

 Construção dos núcleos de significação. 

 Análise dos indicadores/categorias. 
  

4.4. Forma de aplicação da metodologia nesta pesquisa 

 

Para obedecer a um rigor metodológico, um primeiro passo foi definir como 

sistematizar a leitura flutuante, para a qual lançamos mão da técnica do mapa dialógico, de 

Spink e Lima (1999).Distribuindo a sequência das falas do grupo focal pelo mapa (ver página 

86), dividido em categorias, foi possível ter uma primeira impressão e uma visão de conjunto 

sobre o texto todo, objetivo da leitura flutuante.Recorreu-se à teoria exposta no artigo de 

Aguiar e Ozella (2006) que faz uma reflexão sobre a constituição dos sentidos, realizada 

através da análise do discurso, buscando compreender o fenômeno subjacente ao ato de doar. 

Assim dizem Aguiar e Ozella (2006, p.240): 

 

Desse modo, frisamos que nossa reflexão metodológica sobre a apreensão dos 
sentidos estará pautada numa visão que tem no empírico seu ponto de partida, mas a 
clareza de que é necessário irmos além das aparências, não nos contentarmos com a 
descrição dos fatos, mas buscarmos a explicação do processo de constituição do 
objeto estudado, ou seja, estudá-lo no seu processo histórico. 

 

A partir desta leitura foi possível identificar a necessidade de apreensão dos sentidos 

realizada através do conhecimento dos espaços e da história onde estas relações acontecem, 

auxiliando na explicação do processo, não subestimando as entrelinhas de cada movimento do 
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grupo. Para elaborar o método utilizou-se o texto de Spink e Lima, uma teoria metodológica 

que nos situou objetivamente na elaboração do processo de pesquisa. Os autores utilizados 

para a elaboração da Metodologia não estarão sendo utilizados para a discussão teórica da 

psicologia social. 

No texto Rigor e visibilidade: A explicitação dos passos da Interpretação, Spink 

(1999) demonstram estratégias adotadas para interpretar dados de modo a garantir o rigor da 

análise qualitativa. Segundo o texto, a questão da ciência enquanto prática social é um 

pressuposto que se solidifica quando se consegue apresentar de forma clara e concisa os dados 

de uma pesquisa de cunho exploratório, garantindo a socialização do material coletado. Assim 

se fazem emergir aspectos subjetivos e se comunicam com simplicidade e legitimidade os 

resultados. Um esforço é desprendido para “problematizar a noção de evidência, discorrer 

sobre a natureza do processo de interpretação e situar o conceito de objetividade com o qual 

estamos trabalhando”, conforme Spink (1999, p.94). Dessa forma, o conceito de rigor, 

associado a visibilidade e algumas ações são exemplificadas como estratégias de interpretação 

do repertório pesquisado. 

A evidência das coisas, mencionada pelas autoras, é pautada no filósofo canadense Ian 

Hacking e seu estudo sobre a origem da noção de probabilidade. A scientia medieval era uma 

forma de conhecimento composta de verdades simples universais e impostas pela autoridade. 

Além da scientia havia a opinio (alquimia e medicina) que era baseada em proposições e 

demonstrações. 

Só na idade moderna houve uma ressignificação do conceito de evidência. Busca-se 

então libertar-se da evidência baseada no inquestionável, para migrar para a evidência das 

coisas, cujo eixo é a teoria dos signos, que leva em consideração a relatividade do 

conhecimento (signo é algo apreendido pelos sentidos que traz ao pensamento um conjunto de 

relações mentais a partir de uma única representação).  

Num próximo passo, as autoras falam sobre a arte de interpretar (hermenêutica), e 

resvalam em obras como a de Foucault que questiona como a interpretação pode ser fidedigna 

se ela tem um caráter inacabado e possibilidades infinitas. Segundo Foucault, a interpretação 

não finda em si e não elucida conclusivamente, mas derruba de forma violenta outra 

interpretação.  

Entretanto, no século XVI os signos apresentam um caráter simplista (não havia 

espaço para contradições, para dúvidas, somente para uma relação onde o homem era feito à 
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imagem e semelhança de Deus). Nessa época, a liberdade de expressão era tolhida, o signo 

era algo em si, explicação fechada, dada e inquestionável da realidade. Já no século XIX, o 

caráter simplista foi destituído e uma nova ordem se instala abrindo um leque de 

possibilidades (liberdade, igualdade, fraternidade – a partir da Revolução Francesa e da 

Independência dos Estados Unidos), aqui, o signo abre-se para inúmeras interpretações. 

A hermenêutica moderna é um exercício incessante de interpretação, onde todas as 

possibilidades estão abertas, o signo passa a ter múltiplos sentidos, ele é ambíguo e precisa ser 

justificado. A interpretação numa briga com outras interpretações, essa é a vida dela.  

A ideia do rigor que garante a replicabilidade, a generabilidade e a fidedignidade da 

interpretação é baseada em “noções tributárias do parâmetro científico de verdade concebida 

como correspondência com a realidade”, explicam Spink e Lima (1999, p.102). O rigor gera 

possibilidade de tornar claros os passos da interpretação, desta forma dando condições para 

trazer à tona os discursos presentes nos diálogos da pesquisa, permitindo o surgimento de uma 

instrumentalização para se atuar com a realidade. Continuam explicando as autoras Spink 

(1999, p.102): “Esse diálogo, desenvolvido no âmbito da pesquisa que se quer científica, não 

é um processo livre, encontrando-se preso aos processos históricos e sociais e ainda às 

vicissitudes dos relacionamentos humanos”.  Deve ser dada uma atenção especial ao senso 

comum e não somente às teorias científicas para a construção da pesquisa.  

Mas é com Kenneth Gergen, psicólogo social, que a perspectiva se completa, pois ele 

diz que o foco no processo da produção de sentido interno não pode ser levado como o único 

meio de se descobrir algo na pesquisa, o principal na investigação é o modo de produção de 

sentido interativo, das relações sociais. Não pretendemos entrar nessa linha epistemológica, 

entretanto esta linha auxiliou na definição do Método deste trabalho. 

Dado isso, o próximo passo é entender a prática discursiva nos diálogos registrados 

nesta pesquisa, buscando enfatizar não somente as falas, a oralidade, os conteúdos verbais, 

porém, perseguir o entendimento dos sentidos, trabalhando para interpretar o diálogo presente 

no processo de produção dos sentidos do pensamento. Para isso foi construído um mapa de 

categorias para realização da leitura flutuante. Diz Spink (1999, p.107): “Os mapas têm o 

objetivo de sistematizar o processo de análise das práticas discursivas em busca dos aspectos 

formais na construção linguística, dos repertórios utilizados nessa construção e da dialogia 

implícita na produção de sentidos”.  
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Categorias são abstrações para se entender o real, são classificações que permitem 

organizar o material a fim de ser analisado. Esse mapa permitiu a análise das falas, durante a 

construção deste instrumento foi possível uma visão panorâmica dos movimentos do diálogo 

do grupo focal. A linguagem possui todos os registros sociais, históricos e culturais, assim 

como os pessoais. E através do filtro das categorias é possível delineá-los e identificar seus 

sentidos e significados.  

 

As categorias metodológicas da dialética, numa perspectiva materialista, permitem o 
movimento da aparência para a essência; do empírico e abstrato para o concreto; do 
singular para o universal; tendo como mediação o particular; permitem tomar as 
totalidades como contraditórias. (GONÇALVES, 2005, p.101) 

 

Na literatura do terceiro setor, também buscamos identificar categorias para compor a 

nossa classificação. Assim destacamos: 

 

Pereira (2007,p. 87): “As pessoas não doam até estarem altamente motivadas para 
isso, e Greenfield (1994, p.766) relaciona as razões pelas quais elas fazem isso: 
altruísmo, ambição, preocupação, responsabilidade corporativa, interesse próprio da 
corporação, impressionar/desejo de fazer parte de um grupo, hábito familiar, medo, 
generosidade, interesse, amor, lealdade, pressão, proteção, moeda de troca, 
reconhecimento, princípios religiosos, respeito, respeitabilidade, satisfação pessoal, 
simpatia, vantagens fiscais.” 

 

Foram levantados os seguintes indicadores: 

 Doação por religiosidade. 

 Doação por interesse. 

 Doação por apelo publicitário. 

 Doação por culpa. 

 Doação por idealismo. 

 Doação por convicção política (ponto de fuga da política onde ela falhou). 

 Doação por herança cultural. 

 Doação por amor à causa. 

 Doação por altruísmo. 

 Doação por ambição. 

 Doação por preocupação com a humanidade. 

 Doação por preocupação com o futuro do planeta. 

 Doação por responsabilidade cidadã. 

 Doação por ser um hábito familiar. 
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 Doação pelo sentimento de pertencer a uma causa. 

 Doação por caridade. 

 Doação para atrair vantagens fiscais. 

 Doação por prazer. 

 

Após o levantamento, esses indicadores foram agrupados como segue: 

 Doação por religiosidade. 

 Doação por convicção política (ponto de fuga da política onde ela falhou), 

Doação por idealismo, Doação pelo sentimento de pertencer a uma causa; Doação 

para atrair vantagens fiscais. 

 Doação por interesse; Doação por apelo publicitário; Doação por ambição; 

Doação por prazer, Doação por culpa. 

 Doação por preocupação com a humanidade; Doação por preocupação com o 

futuro do planeta; Doação por responsabilidade cidadã; Doação por caridade. 

 Doação por amor à causa; Doação por altruísmo. 

 Doação por herança cultural; Doação por ser um hábito familiar. 

 

A síntese dos indicadores agrupados nos permitiu chegar às primeiras categorias de 

análise. Elas foram: 

 Por que doa. 

 Relação doação religião. 

 Relação doação ideologia. 

 Relação doação hedonismo. 

 Forças que favorecem a doação. 

 Forças que impedem a doação. 

 Efeitos da doação. 

 Outros. 

 Resumo. 
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Abaixo, apresentamos a primeira versão do mapa dialógico, com as categorias citadas. 

PORQUE DOA?  
RELAÇÃO 
DOAÇÃO E 
RELIGIÃO 

RELAÇÃO DOAÇÃO E 
IDEOLOGIA 

RELAÇÃO DOAÇÃO 
E HEDONISMO 

FORÇAS QUE 
FAVORECEM A 

DOAÇÃO 

FORÇAS QUE 
IMPEDEM A 

DOAÇÃO 
EFEITOS DA 

DOAÇÃO OUTROS RESUMO 

              

Renato: Eu esqueço do 
desbloqueio, mas aí 
alguém fala mas por 
que você esqueceu... 
Esqueci de pagar a 

conta e tal... Ai eu vou 
lá e pago. Aí eu falei pô 

cara eu estou a 03 
meses que eu não 
estou mais filiado, 

porque acabou. Aí ele 
falou: _ Ah! Não, entra 
lá na sua página e tal e 

faz isso. Só que eu 
também tenho que 

parar um pouco, ir lá 
fazer... Eu não entro 

toda vez no site, então 
não foi... Foram esses 

contatos também.   

  

                

(Resumo) A pesquisadora 
informa que o lanche está 
em cima da mesa e cada 
um pode se servir quando 

quiser.  

              Pesquisadora- A 
profissão de vocês?    

              Renato – O que é 
subjetividade?   

              

Pesquisadora – No 
momento estou 

estudando um autor 
Guattari que diz que 

subjetividadeestá num 
inconsciente psíquico 
que interage com o 

social, ou que temos 
estruturas psíquicas que 

conversam com o 
mundo. 

  

                

(Resumo) Um participante 
pergunta o que é 
subjetividade... A 

pesquisadora devolve a 
pergunta...  

              

Renato- Eu não consigo 
escrever em três linhas 

a idéia toda que eu 
tenho. Eu tenho que 

escrever um texto. Eu 
coloco os nomes, as 

pessoas que vai fazer 
isso... Mas assim, se 

você ler o e-mail, o mais 
tolo, pode ser o 

cachorro, ele faz. Ele 
faz o que tem que ser 
feito, e eu não consigo 

ser objetivo. 

  

              

Renato- Eu defino tudo 
para não ter erros, e aí 

o que acontece? As 
pessoas não lêem tudo, 
como eu também faço.  

  

                

(Resumo) A pesquisadora 
procura explicar um pouco 

sobre o conceito 
subjetividade segundo o 

senso comum. 

                

(Resumo) Após falar sobre 
a pesquisa uma 

participante questiona a 
pesquisadora dizendo que 
ela está falando com um 

grupo heterogêneo, ONGs 
diferentes em seus 
segmentos (meio 

ambiente, fome, HIV)... 
Marina- Porque eu... Bom... Por 

exemplo, porque que eu dou 
para o meio ambiente e não para 

o... 

                

                

(Resumo) Os participantes 
resistiram um pouco para 

iniciar os comentários, 
desviando-se da pesquisa. 

Procuraram escolher 
quem começaria a falar e 
em seguida falaram sobre 
outros assuntos inclusive a 
marca do microfone. Isso 
possibilitou inclusive uma 

“quebra de gelo”. Ao 
perceber que o grupo 
havia se desviado a 

pesquisadora chamou-os 
novamente ao centro da 

questão perguntando. Por 
que vocês doam? 

Renato - Assim. Na verdade 
assim... é... Eu vou ser bem 

honesto. Eu sempre quis doa e 
sempre quis fazer trabalhos 

voluntários, sempre achei muito 
bacana a Greenpeace, é... A 

WWF ...  Adoro aquele ursinho, 
sabe? Acho muito bonitinho... Eu 

Acho que eu adoraria doa pra 
eles por causa do ursinho. Mas 

em fim, deixa pra lá. 

                

 

Foi observado como no desencadeamento das falas os significados foram sendo 

produzidos, então não foi favorável isolá-las. As categorias criadas representaram a dimensão 

teórica, assim verificou-se como o diálogo se compôs, cada participante ao falar “provocava” 

a próxima fala. Assim o mapa se constituiu, e ao olhar o desenho percebeu-se que existia uma 

categoria que poderia agrupar outras categorias, desta forma reorganizaram-se as categorias. 
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Desta vez também foi substituído o termo ‘Forças’ por ‘Vetores’ e assim ficou 

definido: 

 

Vetores que favorecem a doação 

 Valores Afetivos. 

 Relação doação e religião. 

 Relação doação e ideologia. 

 Relação doação e hedonismo. 

 

Vetores que impedem a doação 

 Valores Afetivos. 

 Relação doação e ideologia. 

 Relação doação e hedonismo. 

 Questão de cunho administrativo. 

 

Efeitos da doação 

Outros (comentários que se referem à fala da pesquisadora ou quando foge um pouco 

da temática). 
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Abaixo apresentamos o mapa dialógico final, com as categorias utilizadas na análise. 

VETORES QUE FAVORECEM A DOAÇÃO VETORES QUE IMPEDEM A DOAÇÃO 
EFEITOS 
DA 
DOAÇÃO 

OUTROS 

VALORES AFETIVOS RELAÇÃO DOAÇÃO E 
RELIGIÃO 

QUESTÕES DOCAMPO 
IDEOLÓGICO 

RELAÇÃO DOAÇÃO E 
HEDONISMO 

VALORES 
AFETIVOS 

QUESTÕES DO 
CAMPO 

IDEOLÓGICO 
RELAÇÃO 
DOAÇÃO E 

HEDONISMO 
QUESTÕES DE 

CUNHO 
ADMINISTRATIVO 

    

  

        

    

Renato: Eu 
esqueço do 
desbloqueio, 

mas aí alguém 
fala mas por 

que você 
esqueceu? 
Esqueci de 

pagar a conta 
e tal... Ai eu 

vou lá e pago. 
Aí eu falei pô 

cara eu estou a 
03 meses que 
eu não estou 
mais filiado, 

porque 
acabou. Aí ele 

falou: _ Ah! 
Não, entra lá 

na sua página 
e tal e faz isso. 

Só que eu 
também tenho 
que parar um 
pouco, ir lá 

fazer... Eu não 
entro toda vez 
no site, então 

não foi... 
Foram esses 

contatos 
também.   

  

  

  

                

(Resumo) A 
pesquisadora 
informa que o 

lanche está em 
cima da mesa e 

cada um pode se 
servir quando 

quiser.  

  
                

Pesquisadora- A 
profissão de 

vocês?  

  
                Renato – O que é 

subjetividade? 

  

                

Pesquisadora – 
No momento 

estou estudando 
um autor Guattari 

que diz que 
subjetividadeestá 
num inconsciente 

psíquico que 
interage com o 
social, ou que 

temos estruturas 
psíquicas que 

conversam com o 
mundo. 

  

                

(Resumo) Um 
participante 

pergunta o que é 
subjetividade... A 

pesquisadora 
devolve a 
pergunta...  

  

                

Renato- Eu não 
consigo escrever 
em três linhas a 

idéia toda que eu 
tenho. Eu tenho 
que escrever um 
texto. Eu coloco 

os nomes, as 
pessoas que vai 
fazer isso... Mas 
assim, se você 
ler o e-mail, o 

mais tolo, pode 
ser o cachorro, 

ele faz. Ele faz o 
que tem que ser 
feito, e eu não 

consigo ser 
objetivo. 

  

                

Renato- Eu 
defino tudo para 

não ter erros, e aí 
o que acontece? 
As pessoas não 
lêem tudo, como 
eu também faço.  

  

                

(Resumo) A 
pesquisadora 

procura explicar 
um pouco sobre 

o conceito 
subjetividade 

segundo o senso 
comum. 

  

                

(Resumo) Após 
falar sobre a 

pesquisa uma 
participante 
questiona a 

pesquisadora 
dizendo que ela 

está falando com 
um grupo 

heterogêneo, 
ONGs diferentes 

em seus 
segmentos (meio 
ambiente, fome, 

HIV)... 

  

                

Marina- Porque 
eu... Bom... Por 
exemplo, porque 
que eu dou para 
o meio ambiente 
e não para o... 
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Foi utilizado o termo “vetor” para nomear uma tendência que aponta para uma 

determinada direção. Esse termo escolhido foi inspirado em Guattari, que fala sobre vetores 

de subjetivação, onde subjetivação refere-se ao fato das relações não serem cristalizadas, 

dando espaço ao movimento, transformação de valores, percepções, atitudes. Subjetivação é 

um processo constante de formação e transformação, produz modo de vida, existência – 

enquanto existência é relação. Pensar em subjetivação significa abarcar a composição das 

forças, das práticas, da ética e estética que tornaram o sujeito transformador de sua própria 

história. Assim, os vetores culturais, sociais e políticos que atuam no processo de 

subjetivação, onde se encontra a pessoa que doa para ONG, podem se tornar conscientes e a 

pessoa pode se sensibilizar mais à causa.  

 

4.5. As categorias de análise 

 

Os mapas das sequências de discussão dos grupos focais têm dois tipos de categorias.  

 

4.5.1. As categorias de subjetividades de singularização 

 

Estas categorias foram divididas em vetores que favorecem e vetores que impedem a 

doação porque nas discussões surgiram esses comentários e posteriormente para a análise 

poderia ser interessante visualizar. Mas o que de fato nos interessa saber para analisar os 

doadores é em que proporção cada categoria de subjetividade aparece na linguagem de cada 

doador ou grupo de doadores, ou seja, o que é mais importante na composição da 

singularidade daquelas pessoas. 

 

• Forças afetivas – Constituem a subjetividade seja a partir de um estímulo do meio social, ou 

do interior da pessoa.Os afetos são também expressão das emoções: dor e prazer são os 

fundamentos psíquicos dos afetos; amor e ódio são afetos que constituem a base da vida 

psíquica das pessoas. Afeto é um valor que se pode comunicar, de acordo com a representação 

psíquica de cada indivíduo (influenciado pelo imaginário social), serve para se avaliar alguma 

situação dando-lhes atribuições positivas ou negativas. A função do afeto é estabelecer valores 

que estarão ligados à consciência e permitir que o indivíduo exprima as emoções através da 

linguagem corporal ou verbal. Para entender melhor a essa categoria recorre-se a Sawaia (2000, 

p.13):  
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A concepção vigotskiana de emoção é próxima à definição de afeto de Espinosa: 
afetos são afecções instantâneas de uma imagem de coisas em mim nas relações que 
estabeleço com outros corpos. São modificações, pois envolvem sempre um 
aumento ou diminuição da capacidade dos corpos para a ação e obriga o pensamento 
a mover-se em uma direção determinada, neste sentido há afecções boas e más. 
Segundo Espinosa, as boas afecções geram alegria e as más, tristeza, as quais 
constituem as duas grandes tonalidades afetivas do homem. 

 

O vetor afetivo está presente em aspectos que favorecem (provocam bem estar) ou que 

impedem (barreiras) algum movimento em direção a algo, exprimindo uma alegria ou tristeza, 

perceptível na conversa expressa através de gesto ou fala que demonstra satisfação ou 

insatisfação. 

A categoria afetiva também pode exprimir como o sujeito pode libertar-se 

momentaneamente da dinâmica de valores capitalísticos e resgatar sua história, sua relações 

familiares e raízes.  

 

•Relação doação-religião – A história da construção da benemerência no ocidente teve 

passos importantes que foram de iniciativa da igreja. A questão religiosa é uma categoria que 

se fez necessária nesta pesquisa, pois muitas pessoas são levadas a praticar caridade, ajuda, 

benemerência, bondade por consequência da educação religiosa, grande parte dos doadores 

teve uma educação de base religiosa. Assim diz Novaes (In: BRITO e MELO, 2007, p.23):  

 

São estes alguns ensinamentos das religiões com relação à caridade: “‘Fora da caridade não 

há salvação’, dizia Allan Kardec no evangelho segundo o espiritismo. Ao ‘dar: doar’ deve-se 

acrescentar o ‘dar!: doar-se’, no sentido de que a ‘caridade material’ venha movida, 

amorosamente acionada, pela ‘caridade espiritual’, escreveu o brasileiro Deolindo Amorim 

em seu livro O espiritismo e os problemas humanos.”. E assim podemos também destacar a 

Igreja católica, as evangélicas e outras que buscam atribuir à caridade um valor tão grande 

como a fé: “Fé sem obras é morta”. São inúmeros os projetos sociais mantidos pelas Igrejas. 

Essa assistência social motivada pela religião faz da esmola um meio de contato com deus, a 

esmola faz parte da relação entre o homem e Deus e quem quer atingir os reinos dos céus 

precisa honrar e manter essa prática: “Quem doa dinheiro aos pobres empresta a Deus”. 

A categoria religião também exprime uma necessidade de “religar-se” que move o 

sujeito, perante o desligamento promovido pelas estruturas sociais capitalísticas desumanas.  
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• Relação doação e ideologia – Essa categoria foi escolhida para demonstrar ideias universais 

que não correspondem à realidade dos fatos segundo a concepção marxista. Partindo deste 

princípio, que a ilusão representa o real, buscaram-se identificar as percepções distorcidas, 

abstrações invertidas, que provêm de uma realidade determinada por nossas experiências 

atuais ou por valores que se constituíram desde que a força de trabalho se tornou mercadoria. 

Foi detectado nas falas dos participantes esse tipo relação, em que ora os participantes 

exercem uma autocrítica de seus comportamentos como que percebendo a ilusão, ora 

reproduzem em suas falas as questões ligadas ao sistema econômico vigente.  

Assim diz Bock (1999, p.25): 

 

Ideologia é um conceito complexo e cheio de significados. Utilizamos, aqui, o termo 
no seu sentido marxista. Ideologia, para Marx, é um termo crítico, que implica 
ilusão e mistificação da realidade; a ideologia se refere à consciência deformada da 
realidade, construída pela classe dominante, e que se torna ideia dominante na 
sociedade. 

 

 Uma transfiguração das relações de doar aparece na pesquisa como atos universais e 

inquestionáveis, uma coerência forjada por princípios sociais e econômicos determinados.  

 

•Relação doação e hedonismo – Essa categoria expressa a relação com o prazer, o interesse 

por fazer algo em beneficio próprio e atingir uma emoção satisfatória, ou até mesmo o 

sentimento positivo de pertencer a “uma causa nobre” como uma promoção de status. Foram 

detectados em trechos da conversa elementos como o dinheiro, poder, entendendo-se que uma 

das forças que impulsionam o sujeito à doação é pensar no benefício que se tem ao fazer uma 

doação. Bourdieu (2010) no texto: A economia dos bens simbólicos, discorre sobre a dádiva e 

o “toma lá, da cá”, o dar desinteressado e o interessado. E que foi observado na lógica de dar 

e receber um intervalo de tempo que tem como função mascarar essa relação, anulando o 

gesto de troca de dádivas, como o ser humano não consegue fugir da lógica, da simetria do 

“toma-lá, dá-cá”.  

 

Mas essa verdade estrutural é como que recalcada coletivamente. Só podemos 
compreender a existência do intervalo temporal se tivermos a hipótese de quem dá e 
quem recebe colaboram, sem sabê-lo, com um trabalho de dissimulação que visa 
negar a verdade da troca, o “toma-lá, dá-cá”, que significa a anulação da troca de 
dádivas. (BOURDIEU, 2010, p.160). 
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As forças hedonistas que perpassam o ato de doar podem apresentar algo distinto 

dessa intenção, então aqui se atentou a falas que elucidavam essas “segundas intenções”. O 

autor ressalta em sua obra o que acontece no intervalo entre a doação e a retribuição, a 

agressiva e implícita criação de uma dívida – e no caso da benemerência, esse pagamento na 

maior parte das vezes vem com o reconhecimento. 

 

• Questões de cunho administrativo – Aproveitando o espaço para identificar quais seriam 

os problemas que podem ser contornados pelas ONGs, a fim de ter sucesso com o doador que 

invista em determinado projeto, seguem as etapas realizadas no presente trabalho. 

 

Na análise da pesquisa, a subjetividade foi o fio condutor e base de todo o trabalho, um 

indicador que se desmembrou em categorias, pois ora aparecia na fala própria do participante, 

ora através de comentários a partir de um determinado argumento, assim como observa 

Vigotski (2004, p.187):“(...) A fala é o sinal do contato direto entre consciências. A relação 

entre fala e consciência – é um problema psicofísico”. Ou seja, a fala modifica as 

consciências dos membros do grupo. Ela parece ser simplesmente um som emitido a partir de 

um pensamento, é representada por um estímulo físico e suas respectivas sensações – e é um 

ato comunicativo, de interferência da pessoa no grupo. A realidade é representada na 

dialética, própria do diálogo, e não por definições fechadas. Assim, o grupo foi conversando e 

opinando sobre determinados valores, juízos, conceitos, fatos, direcionando os assuntos e 

alternando momentos de descontração e de tensionamento, procurando falar sobre suas 

histórias, o sentimento de doar, de pertencer a uma causa entre outros. 

 

4.5.2. Categoria de efeitos de grupo, de contágio 

 

•Efeitos da doação – Categoria que demonstra o efeito multiplicador do próprio ato de doar. 

Registram Guattari e Rolnik (1986, p.31): “O indivíduo é serializado, registrado, modelado. 

Freud foi o primeiro a mostrar até que ponto é precária essa noção de totalidade de um ego”. 

Guattari (1992, p.19): “No ponto em que nos encontramos, a definição provisória mais 

englobante que eu proporia da subjetividade é: o conjunto de condições que torna possível 

que instâncias individuais e ou coletivas estejam em posição de emergir como território 
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existencial auto-referencial, em adjacência ou em relação de delimitação com uma alteridade, 

ela mesma subjetiva”. 

O ato da doação ficou registrado na subjetividade, nos territórios que outros acessam, 

sejam eles materiais ou espirituais. Formaram-se novos agenciamentos num território com 

amplas interfaces de alteridade, o que favorece um efeito dominó. Isto é, uma doação para 

uma ONG tem fronteira com muitos campos: o captador, o pessoal da ONG, os favorecidos, 

os conhecidos do doador, os que viram o doador depois da sua maior reputação como doador, 

entre outros. 
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V - ANÁLISE DAS FALAS DOS GRUPOS FOCAIS 

 

Nesta parte serão apresentados os resultados obtidos após a realização de 2 grupos 

focais. Por entender que organizações não governamentais, por suas próprias estruturas e 

funcionamento, são produtos de sua própria história e dos sujeitos que ali convivem, 

considera-se que ouvir aqueles que nela contribuem seja extremamente relevante, uma vez 

que são co-participantes de todo o processo.  

 

5.1.Os sujeitos 

 

 Em primeiro lugar foram avaliadas as características das pessoas a serem estudadas, 

que definiram simplesmente o critério: doam dinheiro para organizações do terceiro setor. 

Foram abordadas pessoas através de: 

• Indicações de pessoas que trabalham no terceiro setor. 

• Convite em salas de aulas onde encontravam-se alunos do curso de Gestão de Projetos 

Sociais – PUCSP. 

• Contato telefônico e visitas nas seguintes ONGs: Associação Prato Cheio, ONG 

Banco de Alimentos, WWF, Greenpeace, SOS Mata Atlântica. 

• Posts no facebook chamando pessoas que se interessassem pela pesquisa a entrar em 

contato. 

Sendo assim, o gerente de captação de recursos da SOS Mata Atlântica nos apresentou 

duas pessoas; com o post do facebook apareceram duas pessoas; o gerente da Associação 

Prato Cheio nos apresentou uma pessoa; e as outras duas entraram em contato por indicação 

de pessoas que trabalham no terceiro setor. 

O primeiro grupo contou com 3 participantes doadores para ONGs nos segmentos: 

saúde (portadores do vírus HIV), educação e meio ambiente. Um dos doadores doa para dois 

segmentos. 
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Grupo Focal 1 

Apresentação dos participantes – Grupo 1: 
 
Marina - “Eu resolvi fazer biologia, tava no colegial. Estava na época que começava aquela coisa de 
engenharia genética e tudo. Fiz biologia. Não tinha segunda opção pra nada, foi aquilo que eu quis 
ponto e acabou. Entrou na faculdade, já mudou totalmente. Eu quis área ambiental, desisti dessa coisa 
molecular.” 
Emília - “Eu fiz um ano de filosofia quando saí do colegial. Depois levei uns anos para decidir que 
queria fazer jornalismo, porque desenvolvia a comunicação e usava habilidades que eu já fazia e 
gostava, fotografia e design gráfico.” 
Renato - “Desenvolvimento de novos produtos. É lã de vidro. É um algodão doce... Sabe aquele 
algodão doce que fazia na rua?” 

 

O segundo grupo reuniu 4 participantes, doadores para ONGs nos segmentos: fome, 

saúde, educação (centros educacionais infantis). Um dos doadores conversou em separado 

com a pesquisadora, pois teve que se ausentar da reunião. 

 

Grupo Focal 2 

Apresentação dos participantes – Grupo 2:  

Silvana - “Eu de formação sou física (...), hoje minha área é basicamente Gestão e a experiência que 
eu tive da área de tecnologia é de gestão de tecnologia (...)” 

Tadeu - “Bom minha área de trabalho, sou formado em música, filosofia, ganho a vida como 
professor de música, dou aula de canto, piano. Trabalho em alguns seminários, mosteiros de monges 
de clausura que usam esse tipo de música. Talvez daqui a um ano e meio ou dois eu entre em uma fase 
de dar aula de filosofia.” 
Paloma – “Eu sou nutricionista, eu trabalho na área clínica, trabalhava com marketing antes”. 
Emerson – “Sou administrador. Trabalho em uma ONG”. 
 
 

Entre os doadores estão um professor de música, uma empresária e professora da USP, 

uma bióloga, um administrador, uma jornalista e webdesigner, uma nutricionista e um 

desenvolvedor de produtos. Os doadores têm condição socioeconômica favorável e estável, 

colocação profissional, residem em casa própria ou na casa dos pais e os seus salários variam 

entre R$ 2.000,00 a R$12.000,00.  

Percebeu-se que o grupo 1 não está familiarizado com a conceituação teórica sobre o 

que vem a ser o terceiro setor e o universo das ONGs. O grupo procurou discorrer sobre o ato 

de doar em si, sem interpretações ou ligações com o papel ideológico. Uma participante é 

professora, a outra jornalista e um designer, todos possuem o nível universitário.  
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Percebeu-se que no grupo2 as pessoas estão mais ligadas ao meio acadêmico, isso foi 

detectado, pois no decorrer do encontro as discussões apresentavam um discurso mais de 

cunho ideológico, até menos espontâneo que o grupo1. Houve mais objetividade nas respostas 

como se eles estivessem passando por uma entrevista e interessante a “exigência” de certa 

disciplina para respeitar a fala do outro e não desviar-se do roteiro inicialmente proposto pela 

pesquisadora. O tempo de duração do encontro2 foi menor, as pessoas estavam focadas e 

quando se ocorria um pequeno intervalo de silêncio eles perguntavam à pesquisadora se tinha 

outra questão. 

A conversa nos dois grupos foi gravada. As ONGs representadas pelos participantes do 

primeiro grupo eram: SOS Mata Atlântica, Associação de atendimento a portadores do vírus 

HIV e do segundo grupo Associação Prato Cheio, ONG Banco de Alimentos uma Associação 

de crianças deficientes de que precisam tomar um medicamento que chama carbomazepina. 

 

5.2. Análise dos mapas – leitura flutuante 

 

Na pesquisa foram aplicados procedimentos sistemáticos de análise a fim de auxiliar no 

entendimento do fenômeno. Assim para coleta de dados foi realizada a intervenção através do 

instrumento grupo focal, meio de investigação qualitativo, que posteriormente recebeu 

tratamento e transformado em dados quantitativos. A classificação das falas em categorias 

permitiu a construção de gráficos que facilitaram a análise da dinâmica conceitual através dos 

diálogos, o jogo dos componentes subjetivos (motivações, falas espontâneas) do grupo. 

Traduzindo o esquema:  

Pesquisa Qualitativa ---- > relatório de pesquisa quantitativa ---> Análise Qualitativa 

ou seja, 

Grupo Focal ------> Mapa Dialógico/Gráfico ------ > Análise Qualitativa 

Triviños (2009, p. 128-129) desenvolve alguns pontos na obra que aborda a pesquisa 

qualitativa na área da educação e afirma: “A pesquisa qualitativa é descritiva e os 

pesquisadores qualitativos estão preocupados com o processo e não simplesmente com os 

resultados e o produto”. Aqui não foram desprezados os resultados, eles ajudaram no 

entendimento do processo, e permitiram descrever os fatos com suficiente profundidade para 

um desdobramento do problema da pesquisa. A análise dos mapas facilitou a organização da 

leitura das entrevistas para que posteriormente possamos analisar as falas propriamente. É 
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uma maneira de introduzir a análise das entrevistas. Interessa-nos mapear a subjetividade das 

pessoas com a proporção das categorias, o quanto tem de ideologia, de educação religiosa, 

afetividade, hedonismo quando elas pensam em doar para um projeto social. As ONGs podem 

fazer um procedimento semelhante: grupo focal, gráfico, análise dos resultados, pois a cada 

grupo, o equilíbrio das categorias de subjetividades poderá ser diferente. 

A seguir, o Gráfico 1 possibilita a visualização da sequência das falas dos participantes 

do Grupo focal 1, considerando as categorias em que se inseriram (as cores representam cada 

categoria), na sua dinâmica, como se repetem e se alternam. O gráfico busca representar um 

fluxo simbólico dentro do qual se expressa a dinâmica do pensamento coletivo através das 

falas. 
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Gráfico 1: Visão geral do processo dialógico do grupo focal 1 
SEQUÊNCIA LÓGICA – DIALÓGICA     (GRUPO FOCAL   1)

 
  
Para entender o gráfico: 

 

 

 

A questão de cunho administrativo que abriu o debate não prosseguiu, vindo a 

aparecer novamente no final. Na leitura flutuante percebe-se que há alguma descontinuidade 

nas falas -- vide as cores se alternando. No fluxograma acima, as alternâncias demonstram um 

discurso propenso a uma postura mais reflexiva, crítica (vide a predominância da categoria 

ideologia). A questão da religião, que em outros autores aparece muito ligada a doações, foi 

algo descolada aqui, vide a cor roxa escura, contrariando um pouco as produções que 

estabelecem (conforme já mencionado nesse trabalho) tal relação. Possivelmente, se o grupo 

tivesse outro perfil, por exemplo, se fossem pessoas que frequentam uma igreja evangélica, 

teria havido a predominância de motivação provocada pelas necessidades ensinadas nessa 

crença, não questionadas, mas praticadas com convicção. 

Fim

OUTROS

RELAÇÃO DOAÇÃO E HEDONISMO (em VETORES QUE IMPEDEM A DOAÇÃO) 

QUESTÕES DE CUNHO ADMINISTRATIVO (em VETORES QUE IMPEDEM A DOAÇÃO)

EFEITOS DA DOAÇÃO

LEGENDA

RELAÇÃO DOAÇÃO E HEDONISMO (em VETORES QUE FAVORECEM A DOAÇÃO)

VALORES AFETIVOS (em VETORES QUE IMPEDEM A DOAÇÃO) 

QUESTÕES DO CAMPO IDEOLÓGICO (em VETORES QUE IMPEDEM A DOAÇÃO)

VALORES AFETIVOS (em VETORES QUE FAVORECEM A DOAÇÃO)

RELAÇÃO DOAÇÃO E RELIGIÃO (em VETORES QUE FAVORECEM A DOAÇÃO) 

QUESTÕES DO CAMPO IDEOLÓGICO (em VETORES QUE FAVORECEM A DOAÇÃO)
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Visão geral das proporções entre as categorias no Grupo Focal 1 

 

Vetores que favorecem a doação 

 

Vetores que impedem a doação 

 

No Grupo 1 constata-se que a discussão se concentra bastante em torno da questão 

ambiental, eles estão preocupados em tomar o assunto por um cunho crítico. No primeiro 

gráfico (vetores que favorecem), os valores afetivos aparecem como a segunda categoria mais 

presente, bem próxima da categoria hedonismo e no segundo gráfico (vetores que impedem), 

as categorias estão mais equilibradas, os valores afetivos aparecem em terceiro lugar, logo 

após questões de cunho administrativo. Percebe-se que a linguagem que conduz ao coração 

daqueles doadores passa pelo campo da ideologia e por um exercício de autoquestionamento, 

mas também um pouco por questões afetivas e seduções hedonistas; poderia demonstrar a 

estrutura de funcionamento e como são encaminhadas as doações para a ONG, para que se 

torne mais transparente o relacionamento. 
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O Gráfico 2 a seguir representa a sequência das falas e com categorias atribuídas da 

discussão do Grupo focal 2, que foi menos extensa que a do primeiro grupo, onde se falou 

muito pouco sobre as questões administrativas, predominando a ideológica e avançando um 

pouco mais na questão de cunho religioso. Os participantes, como no primeiro grupo, não 

deram uma sequência mais homogênea aos assuntos, e aqui percebeu-se uma independência 

maior nos participantes e seus posicionamentos -- no primeiro grupo quando um assunto era 

lançado havia uma “contaminação”. Neste grupo percebe-se pelas cores uma variação maior, 

embora as categorias ideologia e religião tenham “contaminado” um pouco mais, e a afetiva 

comentando mais as outras. 

 



 

 

103

SEQUÊNCIA LÓGICA – DIALÓGICA     (GRUPO FOCAL   2)

Gráfico 2: Visão geral do processo dialógico do grupo focal 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para entender o gráfico: 

OUTROS

RELAÇÃO DOAÇÃO E HEDONISMO (em VETORES QUE IMPEDEM A DOAÇÃO)

QUESTÕES DE CUNHO ADMINISTRATIVO (em VETORES QUE IMPEDEM A DOAÇÃO)

EFEITOS DA DOAÇÃO

LEGENDA

RELAÇÃO DOAÇÃO E HEDONISMO (em VETORES QUE FAVORECEM A DOAÇÃO)

VALORES AFETIVOS (em VETORES QUE IMPEDEM A DOAÇÃO)

QUESTÕES DO CAMPO IDEOLÓGICO (em VETORES QUE IMPEDEM A DOAÇÃO)

VALORES AFETIVOS (em VETORES QUE FAVORECEM A DOAÇÃO)

RELAÇÃO DOAÇÃO E RELIGIÃO (em VETORES QUE FAVORECEM A DOAÇÃO)

QUESTÕES DO CAMPO IDEOLÓGICO (em VETORES QUE FAVORECEM A DOAÇÃO)

 
 

 

 

O grupo começou com uma discussão sobre políticas públicas. Silvana fez uma fala 

flutuante, isto é, passou pelos vetores que favorecem a doação e terminou arguindo sobre os 

vetores que impedem a doação, ambos na categoria ideologia. Vide o colorido do gráfico na 

primeira coluna. 

 

Fim
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Visão geral das proporções entre as categorias no Grupo Focal 2 

 

Vetores que favorecem a doação 

 

 

Vetores que impedem a doação 

 

 

Os valores ideológicos têm o mesmo peso predominante (55%) nos dois grupos na 

hora de decidir afirmativamente para uma doação. 

No Grupo 2, a discussão teve um caráter mais filosófico. Observa-se, nos vetores que 

impedem a doação, predominância na categoria relação entre doação e hedonismo, 

evidenciando que a discussão do grupo foi mais reflexiva, profunda e existencialista. O 

campo ideológico novamente predomina na categoria vetores que favorecem a doação, porém 

esse grupo que não é formado por pessoas mais interessadas na área ambientalista; a questão 

religião teve um peso bem maior que no Grupo 1. O que aparece mais claro pelos vetores que 

perpassam o diálogo é algo que parece ligado à ocupação dos sujeitos nos diferentes espaços 
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da vida social. Estes sujeitos se integram em outros territórios de produção subjetiva, mais 

afetivos. Pois se aqui a religião faz doar mais, a crítica ao hedonismo impede mais de doar. 

Os caminhos para doação são inúmeros. Com estes relatos é possível que o captador 

de recursos entenda um pouco melhor um doador e possa cultivar um relacionamento mais 

sincero com ele, pois interage e entende o que se passa na cabeça dele, também possa 

conhecer mais propriamente aqueles que participam do seu projeto procurando tratá-los com 

respeito e não com um padrão de comportamento em série, como se eles fossem máquinas de 

doar. O presente estudo tem como intenção demonstrar às ONGs e aos captadores que não 

devem somente elaborar um pacote de benefícios que devolvam (regime “toma-lá, dá-cá”) ao 

doador aquilo que ele investiu. É possível tocar o ponto solidário que mobiliza alguém a fazer 

algo, chamá-lo a doar pelo simples ato de fazer o bem e contaminar mais pessoas para tal ato; 

uma produção de subjetividade que se dá se realmente houver um interesse mais profundo e 

significativo, para além da retribuição. 

A pesquisa qualitativa abriu portas para os participantes se desnudarem e entrarem 

numa postura mais crítica – tanto é que a predominância nos dois grupos focais foi para a 

categoria ideologia, no sentido de haver mais questionamento sobre as próprias posturas. Esse 

foi um efeito do estilo de entrevista, dinâmica por ser em grupo, e também do perfil 

semelhante das pessoas que aceitaram participar, que possuem nível universitário completo e 

uma formação com bagagem de reflexão. Lembrando algumas falas:  

“Meu ponto de vista é totalmente capitalista, gente. Eu estou me sentindo mal”. 

E quando perguntado se ele doaria para ONGs que ajudam pessoas portadoras de HIV 

ou de ex-presidiários, a resposta foi: 

“Se eu tivesse... Dinheiro eu não doaria. Agora, eu não sei o porquê. Explicar o porquê eu 

não sei”.  

Os participantes no grupo focal passaram de um estado de desatenção para um estado 

de atenção, deixaram escapar aquilo que está no campo subjetivo configurando seu 

comportamento e puderam olhar para ele. Aqui capturamos a fala, esse questionamento, esse 

momento de discutir a própria ação e os motivos que levam a pessoa a doar e classificamos no 

campo ideológico. No momento que estimulamos as pessoas a conhecerem o real motivo de 

sua ação no ato de doar, elas ao menos por um momento se aproximaram de uma forma 

espontânea da sua necessidade. 
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Molon (2003, p.86):“Vigotski referiu-se à consciência como reflexividade, capacidade 

do homem de se desdobrar, de ser objeto de si mesmo, isto é, a consciência de estar 

consciente de ter consciência, em que a palavra possibilita esse desdobramento”. 

Molon comenta que esse reflexo consciente se dá quando o movimento é percebido e 

estudado em sua totalidade em suas contradições e sua historicidade. Transportado para o 

nosso objeto de estudo, ou seja, estuda-se o ato de doar em uma dimensão subjetiva e 

objetiva. A consciência do sujeito pode dar um sentido objetivo para esse ato de doar e 

classifica a ação como boa, pois ajudou ao mais pobre, isso é o fim da ação, aparentemente, se 

doa, se faz o bem e ponto. Quando se considera os elementos, o conjunto (personalidade, 

motivos, necessidade, consciência, atividade), sai-se do nível da aparência e se desvenda o 

porque dos reflexos psíquicos, trazendo a consciência para atividade, registrando outros dados 

que compõem a consciência. Dessa forma pode-se ter outro tipo de movimento no começo e 

no meio que modifique a atitude que era considerada apenas fim.  

 

5.3. Análise qualitativa dos grupos focais 

 

 O início do Grupo focal1 é marcado pela discussão dos vetores que impedem a 

doação. Ali, Renato fala um pouco sobre a parte administrativa, comentando como é o 

sistema de doação para o SOS Mata Atlântica, mas algo perceptível gerava um incômodo que 

o participante expressou logo em seguida: “Mas o que é subjetividade? Você coloca isso no 

título do trabalho e menciona no convite”. A pesquisadora retorna a pergunta a ele: O que 

você acha que é subjetividade? -- e assim se faz o diálogo: 

Renato: “Eu sou completamente subjetivo, principalmente quando vou escrever um e-mail. 

Porque eu não consigo escrever em três linhas a ideia toda que eu tenho. Eu tenho que 

escrever um texto. Eu coloco os nomes, as pessoas quem vai fazer isso... Mas assim... Se você 

ler o e-mail, o mais tolo, pode ser o cachorro, ele faz. Ele faz o que tem que ser feito, e eu não 

consigo ser objetivo.” 

 

 Renato falou aqui de sua forma peculiar de ver as coisas e da sua compreensão do 

conceito de subjetividade como sendo uma oposição à objetividade. Para ele, subjetividade é 
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uma dimensão extensa, quase sem limite, daquilo que se pretende realizar, e ele preferia ser 

somente objetivo (prático e conciso). 

Uma ideia muito forte e comum de subjetividade corresponde a essa de Renato, como 

sendo oposta a objetividade, esta sendo uma “verdade” imparcial oposta àquela que pode 

trazer os “erros” de percepção do sujeito. Segundo Hall (2004), essas ideias de certo e errado, 

objetivo e subjetivo, preciso e impreciso, opondo os dois conceitos vêm do século XVII, são 

cartesianas. Foi René Descartes que acreditou piamente na capacidade de o pensamento 

fechar conceitos precisos sobre a realidade – e é uma ilusão persistente, senso comum até 

hoje, apesar de Kant ter questionado essa certeza no século XVIII. 

A subjetividade vai sendo constituída com as influências familiares, sociais, culturais, 

ela é abstrata e está presente em todo lugar, tanto no sujeito e em qualquer decisão que ele 

venha a tomar, quanto nas suas interações com os outros e quando os pensamentos entram em 

intersecção, antecedendo os comportamentos, que se materializam ao encontrar um sentido, e 

assim conclui-se determinada ação. Bock, Furtado, Teixeira (2008, p.23): “Em síntese – a 

subjetividade – é o mundo de ideias, significados e emoções construído internamente pelo 

sujeito a partir de suas relações sociais, de suas vivências e de sua constituição biológica; é 

também, fonte de suas manifestações afetivas e comportamentais.”. 

Renato se esforça para ser fiel aos seus sentimentos, ao processar o pensamento 

procura se ancorar nos detalhes, pois acredita que o outro consiga captar melhor a informação 

caso exprima-a passo a passo. Então, ele demonstra certa angústia, pois suspeita que os 

detalhes sejam importantes somente para ele, não valorizando o fato de estar compartilhando 

impressões. Assim, ele se cobra por julgar perder tempo com um e-mail detalhado que 

demanda tempo dele e das pessoas que irão ler, o que supõe uma produtividade baixa. A 

produção capitalista acelerada, quantitativa (quanto mais produção em menos tempo mais 

agrada empregado e empregadores) assim influencia subjetivamente a todos, mesmo que sua 

consciência não perceba, ele é impulsionado a fazer rapidamente algo porque o meio lhe 

coloca tal regra.   

Afirma Bock, Gonçalves e Furtado (2009, p.39): “A noção de sujeito produzida pela 

modernidade é exemplo dessa relação. O homem que surge com o advento do capitalismo é o 

indivíduo livre, sujeito de sua vida.” Isso é uma propaganda, pois justamente no capitalismo 

liberdade e individualidade são ilusões, o sujeito é coagido o tempo todo sem perceber; no 

máximo, liberdade e individualidade são relativas. 
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Assim afirma González-Rey (2003, p.78):  

 

Na minha opinião, trata-se de compreender que a subjetividade não é algo que 
aparece somente no nível individual, mas que a própria cultura dentro da qual se 
constituiu o sujeito individual, e da qual é também constituinte, representa um 
sistema subjetivo, gerador de subjetividade. 

 

A ideia de que a subjetividade é armazenada num espaço e lá são “jogadas” coisas do 

ambiente externo, que irão dar num sentido é muito comum, porém essa não é real, a 

produção de subjetividade pode existir em todo o território, num encontro que pode trazer 

novas conexões e significados, rompendo velhos sentidos, a subjetividade está dentro e fora e 

flutua através dos modos de subjetivação. Assim, dizem Guattari, Rolnik (1986, p.34): “O 

indivíduo está na encruzilhada de múltiplos componentes de subjetividade. Entre esses 

componentes alguns são inconscientes.” Esses componentes não são a subjetividade, ela não 

está localizada em um lugar da mente, ela pode ser produzida de forma planetária e descolada 

da ideia de indivíduo. 

 

Uma das primeiras intervenções de Renato merece uma análise detalhada.“Na verdade 

assim... é... Eu vou ser bem honesto. Eu sempre quis doar e sempre quis fazer trabalhos 

voluntários, sempre achei muito bacana o Greenpeace. É... A WWF... Adoro aquele ursinho, 

sabe? Acho muito bonitinho... Eu acho que eu adoraria doar pra eles por causa do ursinho. 

Mas enfim, deixa pra lá.” 

 

Na verdade assim...– Ele fala sobre sua própria verdade, elaborada a partir de construções 

históricas, quando a consciência se constitui da apropriação da experiência com o meio. 

Consciência para Leontiev (2000, p.95): 

 

Portanto, devemos considerar a consciência (o psiquismo) no seu devir e no seu 
desenvolvimento, na sua dependência essencial do modo de vida, que é determinado 
pelas relações sociais existentes e pelo lugar que o indivíduo considerado ocupa 
nestas relações. 

 

Eu vou ser bem honesto – Essa honestidade se refere a sua própria construção de valores que 

a partir das concepções e influências recebidas do meio instauram um juízo para determinar o 

campo da honestidade. 



 

 

109

Eu sempre quis doar e sempre quis fazer trabalhos voluntários – Aqui aparece o desejo 

colocado como uma vontade implícita de realizar atos de benemerência, mas esse desejo é 

sustentado por uma realidade que produz forças desejantes e move a subjetividade, 

impulsionando as pessoas a levarem a cabo uma ideia ou vontade, tudo o que existe é 

produzido pela realidade objetiva e sustentado pelo desejo. Guattari, Rolnik (1986, p.215): “O 

desejo aparece como algo flou, meio nebuloso, meio desorganizado, espécie de força bruta 

que precisaria estar passando pelas malhas do simbólico e da castração segundo a psicanálise 

(...)”. 

Essa fala de Renato expressa um desejo que se apropriou dele e o fez sentir vontade de doar. 

Sempre achei muito bacana o Greenpeace – Renato evidencia esse simbolismo ligado a 

coragem, força, revolta, à ideologia da marca jovem, símbolo de ação e movimento, antenado 

com a moda e o mundo. 

É... A WWF – Ele para um pouco e é perceptível uma expressão de satisfação. 

Adoro aquele ursinho, sabe? Acho muito bonitinho – A imagem do ursinho desperta o 

componente afetivo em sua fala expressando o desejo de se apossar daquele objeto que 

representa proteção e amparo. Componentes infantis marcam sua fala, percebe-se isso quando 

ele menciona os adjetivos no diminutivo: bonitinho ou o próprio substantivo ursinho. 

Eu acho que eu adoraria doar pra eles por causa do ursinho – O apelo publicitário da WWF 

toca realmente em algum componente interno que mobiliza o sujeito a sentir algo especial 

levando-o a se sentir atraído pela causa -- ideologia aqui não entra no escopo da questão. 

Porém, Renato não opta por doar para WWF e sim SOS Mata Atlântica, pois, segundo 

ele,esta reúne uma série de características que o atraem para doar. 

Conforme falado neste trabalho o objeto muitas vezes se faz conhecido para que se 

conheça a necessidade. Leontiev (2000):“Mas as experiências subjetivas, as vontades, os 

desejos etc. não constituem motivos, uma vez que, por si mesmos, não são capazes de gerar a 

atividade direta e, consequentemente, o problema psicológico principal reside em 

compreender qual é o objeto de dado desejo, vontade ou paixão.” Assim doar para a causa do 

ursinho exprime uma vontade que pode advir de uma necessidade afetiva masque ele mesmo 

desconhece de onde vem tal motivo, sendo o objeto de dado desejo não uma simples paixão 

mas algo que tocou num ponto psíquico que articula e atrai. 
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Mas enfim, deixa pra lá – Aqui ele desiste de continuar falando sobre isso, mas complementa 

com a seguinte fala: E o Greenpeace, porque eu sempre tive uma causa, tipo, cara vai 

derrubar o baleeiro... É... Causa jovem, Esse negócio de revolta. Eu sempre fui meio 

revoltado.” 

 

 Ele diferenciou as duas organizações, uma associada ao afeto e outra ao aspecto mais 

jovem. A identificação com a causa, o apego a uma ideologia predomina nesta fala de Renato 

quando pensa no Greenpeace: “derrubar o baleeiro” atravessa sua vontade de doar e toca em 

algum ponto que desperta sua consciência, a ideologia. Segundo Chauí (1980, p.78), a 

ideologia “não é um processo subjetivo consciente, mas um fenômeno objetivo e subjetivo 

involuntário produzido pelas condições objetivas da existência social dos indivíduos.”. 

 Mas o Greenpeace também pode aparecer como uma forma de representação sedutora 

e busca, além disso, pessoas que estejam com a proposta de canalizar essa revolta ideológica. 

Mentalmente, Renato percorre um caminho falando de outras ONGs para contar por que hoje 

é doador do SOS Mata Atlântica. Aqui, percebe-se o interesse dominando o discurso. Fica 

atento à categoria hedonismo atrelada ao ganhar alguma coisa em troca. 

 

Renato: Então. Ai... Por que a SOS?  

Eu comecei desde o ano passado a investigar trabalhos do exterior, então eu tenho vontade 

de fazer o... Eu quero... Assim. A última hipótese é fazer o processo de migração pro Quebec, 

que é o que eu quero. Eu falo francês. Mas eu quero muito trabalhar na França e minha 

empresa é uma empresa francesa. Então assim, já fui pra lá, e por questões de politicagem 

interna, a empresa sempre acaba barrando uma pessoa sair. Quem vai ficar no seu lugar? E 

umas das coisas que me perguntaram assim. 

 

 Renato alterna falando sobre a vontade de fazer algo a mais pela sociedade, mas ao 

mesmo tempo diz almejar um cargo na França e isso exige que procure fazer coisas que 

atraiam a atenção dos empregadores para assim conseguir a realização de um sonho, 

produzido pela máquina capitalística, pois aqui a força que favorece a doação é o seu interesse 

particular (hedonista). 

 Seguindo, a fala ainda é de Renato, que se culpa por pensar dessa forma acessando 

algum mecanismo inconsciente que também faz parte do psiquismo, demonstrando as forças 
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que também perpassam toda uma rede de valores. Novamente é uma fala que escolhemos 

como importante para detalhar: 

 

Renato – Eu falei. Eu sou um merda! Porque... Eu me preocupo com o tênis novo, eu me 

preocupo em comprar um relógio pra eu poder correr... E tem um cara que não tem nada a 

ver com isso e tipo está vivendo ali aquela situação. Então eu falei assim... Eu quero atingir 

vários setores. Então eu fui, por exemplo, para questão da fome, fui para questão do social, 

da saúde, doação de sangue. Eu doo sangue, doo plaquetas, doo hemácias. Eu parei um 

pouco porque eu estava tomando alguns antibióticos e eu ficava com isso aqui tudo inchado. 

Se um policial parasse, ia falar...Você injeta! 

 

Eu sou um merda – O julgamento de si próprio por não fazer mais pela sociedade ou por não 

conseguir fazer algo a mais para ser identificado como alguém que pode vencer a competição 

do mundo moderno e ir para frente. Ou ainda, o reconhecimento ao se render ao sistema que 

te impõe a regra do consumismo exacerbado. 

Porque... – Ele se questiona... E nesse momento conecta o seu lado consciente, pois um lapso 

de pensamento pode lhe fazer pensar melhor naquilo que pode realmente favorecer alguém. 

Eu me preocupo com o tênis novo, eu me preocupo em comprar um relógio pra eu poder 

correr – A sequência demonstra claramente o consumismo. Fetichismo. Forças capitalísticas. 

E tem um cara que não tem nada a ver com isso e tipo está vivendo ali aquela situação –

Reconhecimento da desigualdade econômica e social. 

Então eu falei assim...Eu quero atingir vários setores. Então eu fui, por exemplo, para 

questão da fome, fui para questão do social, da saúde, doação de sangue. 

Ao transitar por várias ONGs, Renato busca, ele está se movimentando para encontrar o 

objeto e assim conseguir descobrir o ponto de identificação, algo que tenha relação com o 

desejo latente, que corresponda a sua necessidade, trazendo-lhe algum conforto emocional 

quando se concretize o ato. 

Eu doo sangue, doo plaquetas, doo hemácias – Procurando ser útil ao ser humano, 

encontrando um caminho. 

Eu parei um pouco porque eu estava tomando alguns antibióticos e eu ficava com isso aqui 

tudo inchado – Se justifica como se fosse cobrado, mas ninguém no grupo pronunciou uma 
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frase, porém o seu eu necessita dessa justificativa, pode ser uma monstruosidade não fazer 

algo diferente que ajude alguém. 

Se um policial parasse, ia falar: Você injeta. Você entendeu? Não! Não é que eu injeto, eu 

tiro de mim.É... E o SOS Mata Atlântica eu falei... Vou pegar um foco no meio ambiente, que 

a gente vê muito isso na empresa. - Nessa fala, Renato “brinca” com o sentido da palavra 

injetar. Injetar no sentido de colocar alguma droga dentro de si e logo no sentido de investir e 

tirar algo dele para oferecer a outrem. Uma análise subjetiva pode dizer que Renato se sente 

solidário a alguma coisa e se revolta contra alguém que não enxerga o verdadeiro sentido do 

seu ato, expresso na figura do policial. Ele afirma quase que concluindo que escolheu o meio 

ambiente, pois estará mais antenado ao mundo e isso o beneficiará mais diretamente em sua 

carreira. Ele fez toda uma incursão acessando vetores heterogêneos para acionar uma verdade 

própria, um desejo favorável chegando através dessa excursão pela sua consciência a 

expressar de forma objetiva por que doa para uma ONG ligada ao meio ambiente. 

 Ainda Renato reforça por que não doa para o Greenpeace, ficando claro que para ele 

as ONGs precisam desenvolver um relacionamento de proximidade com o doador. Na 

sequência de sua fala confirma-se essa explicação: Ah! Então eu vou pegar a SOS Mata 

Atlântica, porque eu acho o Greenpeace muito forte, então eu vou ser mais um número. 

WWF, também é muito forte. 

 O reconhecimento almejado aqui aparece na categoria forças afetivas, Renato quer 

atenção, e quer ser considerado como alguém que faz algo pelas pessoas, perseguindo a 

necessidade humana de reconhecimento. Diz Sawaia (2009, p.3):  

 

(...) por trás da desigualdade social há vida, há sofrimento, medo, humilhação, mas também 
há o extraordinário milagre humano: a vontade de ser feliz, e recomeçar ali onde qualquer 
esperança parece morta. Há, portanto o homem por inteiro, de corpo, mente, emoção e 
razão, determinado e determinante da sociedade, de forma que o que acontece com um 
afeta o outro.  

 

 Mesmo nas diferenças sociais, a possibilidade de criar laços afetivos e se deixar mover 

por eles é alimentada e legitimada por esse desejo compartilhado de felicidade. Assim, 

complementa Renato: Porque se você colocar R$ 10,00 no Greenpeace, eles não vão saber se 

está vindo de você, nem se está vindo do Renato ou de fulano... Assim, eu estou com esse 

pensamento. 
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 Esta conversa despertou os outros componentes do grupo, assim entramos aqui no 

bloco 2 onde os participantes concordam inteiramente com Renato, compartilhando de sua 

última fala, inclusive fazendo menção que as relações internas entre funcionários no 

Greenpeace é fria e isso pode transpassar para os contribuintes. 

 Renato retoma a fala e conta que começou a doar para colocar no currículo -- aqui 

novamente a categoria hedonista aparece. 

 As outras participantes contam porque começaram a doar e consegue-se extrair falas 

como a de Emilia: “Eu não sei... Acho que quando você resolve doar. A hora que você 

começa a doar, a sensação que dá, pra mim, pelo menos, é que você se liga mais à realidade. 

Você está, meio que o tempo todo... Como se você tivesse, sei lá... Um cordão umbilical 

ligado lá com aquele pessoal que você está ajudando, sabe?” 

 

 Essa fala foi classificada nos valores afetivos, porém é uma categoria que sugere 

também uma força ideológica. Cordão umbilical e ligar-se à realidade: aqui é como se a 

participante dissesse ao grupo que a razão pelo qual ela doa é para permanecer com os pés no 

chão, com o afeto ligado, e ao mesmo tempo em contato permanente com questões que 

afligem a humanidade (miséria, fome, pobreza), que o ato de doar a torna alguém mais 

consciente desta situação. Complemento com o pensamento dos autores Assmann e Sung 

(2000, p. 134): 

 

A sensibilidade solidária é uma forma de conhecer o mundo que nasce do encontro e 
do reconhecimento da dignidade humana dos que estão “dentro e fora” do sistema 
social; um conhecimento marcado pela afetividade, empatia e compaixão (sentir na 
sua pele a dor do/a outro/a). 

 

 Em seguida, o grupo fica atento ao que Emilia diz: É... Porque senão a tendência da 

gente é realmente se alienar muito. É... Viver muito no ambiente que a gente está sempre 

vivendo. É uma forma de sair do próprio ambiente. 

 Furtado (2011, p. 99): “As bases econômicas e sociais estão diretamente ligadas à 

reprodução das relações de produção e se relacionam intimamente com a produção direta e 

indireta de bens de consumo”. A participante consegue, através da doação, inverter uma 

lógica dos bens de consumo, de sua vida solitária e competitiva, demonstrando se libertar da 

indução ao processo de alienação capitalista, descolando dos seus próprios problemas 
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pessoais, para pensar numa dimensão mais extensa daquilo que realmente significa sair do 

ambiente fechado e compartilhar.  

 Essa fala fez com que os participantes do grupo questionassem o ato de doar. Assim, a 

partir do que disse Emilia (atravessamento ideológico) sobre a alienação, houve uma reação 

no grupo. Primeiro Renato diz: “Mas eu acho que isso é uma questão de coração”.Em 

seguida, a reação de Marina: “Meu ponto de vista é totalmente capitalista gente. Eu estou me 

sentindo mal.”. 

 Isso nos remete ao que escreve Guattari, Rolnik (1986, p.42): “A ordem capitalística é 

projetada na realidade do mundo e na realidade psíquica. Ela incide nos esquemas de conduta, 

de ação, de gestos, de pensamento, de sentido, de sentimento, de afeto, etc.” Essa ordem 

capitalística se apresenta como realidade imposta por todos os lados (consciente e 

inconsciente) e o sujeito procura um ponto de fuga nessa sensibilidade solidária, pode ser um 

ponto de libertação. 

 No mesmo bloco, os participantes discutiam a questão da transparência e idoneidade 

das ONGs dizendo que exigem a comprovação da legalidade das mesmas. 

 Novamente Renato recorre às forças afetivas, tomando a ONG como ator que pode lhe 

dar alguma atenção e trazê-lo para um ambiente familiar, criando uma proximidade. Assim, 

ele expressa que a ONG é uma casa acolhedora e que luta para melhorar o planeta: “.... Eu 

acho assim. O SOS Mata Atlântica, você vê alguns trabalhos, ou subtende que eles estão 

fazendo alguma coisa, que eles têm um pessoal. Então você sabe que eles têm acesso. Se eu 

quiser ir hoje lá, eu vou, bato na porta. É aqui do outro lado da rua na Paulista.” 

 

 Porém, o assunto anterior sobre a alienação ainda está presente no clima da discussão. 

 

Marina – Ah... É que estou me sentindo até mal. 

Pesquisadora – risos 

Renato – Eu achei que eu ia ser mais capitalista que você. Se você está falando eu imagino 

Marina – Não. A minha visão é totalmente capitalista. Eu só vou falar um pouquinho mais 

para todo mundo entender. 
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 A participante afirma ser totalmente capitalista, pois atribui sua doação ao SOS Mata 

Atlântica à motivação profissional visto que ela é bióloga. A categoria (hedonista) que 

impulsionou essa doação foi atravessada por um questionamento ideológico, inicia-se um 

entendimento do contexto histórico, assim começa a se transformar a experiência imediata, há 

uma nova produção de subjetividade, que pode ser mais motivadora visto que pode conectar a 

instância afetiva à ideologia formando uma rede de contágio e promovendo novas doações. 

Leontiev (2004, p.191): “A apropriação da experiência sócio-histórica acarreta uma 

modificação da estrutura geral dos processos do comportamento e do reflexo, forma novos 

modos de comportamento e engendra formas e tipos de comportamento verdadeiramente 

novos.”. 

 

 No bloco 3, os participantes contam que a SOS Mata Atlântica busca chamar filiados 

para trabalhos voluntários e até remunerá-los, porém os participantes identificam que existem 

pessoas que estão ali puramente pelo interesse num bem de consumo como, por exemplo, a 

camiseta que é ganha quando se presta trabalhos voluntários, conforme expresso abaixo: 

 

Renato: Então vai ter uma passeata. Eu ganho uma camisetinha, eu vou à passeata. Aí deu a 

primeira volta no quarteirão, o pessoal vai embora, eles ficam. Pegam o metrô e vão embora. 

 

 Neste bloco, as falas se condensaram em torno do assunto dinheiro, na pesquisa 

classificou-se na categoria hedonismo. O assunto que estava sendo discutido era a relação da 

ONG com as pessoas que doavam, basicamente, o que ganhavam por doar. A fala seguinte é 

representativa por isso será analisada de forma fragmentada: 

 

Renato- Isso que ela falou e isso que você falou é o maior... Principal fator do porque do 

brasileiro não doar. O que eu ganho? Não é se eu vou receber alguma coisa, ou se meu filho 

vai ter... Sei lá...  Mais um século de vida, sabe... Não!O que eu ganho então. 

 

Isso que ela falou e isso que você falou são o maior....Principal fator do porque do brasileiro 

não doar. O que eu ganho? – Renato traduz um pouco do que lemos nesta citação: “O 

silêncio a respeito da verdade da troca é um silêncio compartilhado” Bourdieu (2010, p.163). 

A troca (toma-lá, dá-cá) é neutralizada quando se declara a verdadeira intenção de fazê-la. E 
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quando se declara e se reflete sobre o ato e suas intenções, há uma ideologia embasando esse 

questionamento. 

Não é se eu vou receber alguma coisa, ou se meu filho vai ter... O filho é coisa do futuro e 

esta questão da troca é mais imediata, a solidariedade gratuita não existe, há um cálculo que 

se faz inconscientemente quando se doa e a punição é deixar de doar caso a retribuição não 

seja concedida. 

... Sei lá...Com entonação de quem não aprova esse tipo de atitude, há uma troca de olhares 

entre o participante e os demais membros do grupo, que concordam. Mas ele entra na dúvida 

com o “sei lá”! 

Mais um século de vida, sabe... Não!O que eu ganho então.Seria talvez essa pergunta que fica 

na cabeça dos doadores logo após uma doação. E conforme já falado, Bourdieu (2010, p.160): 

“Em todos os casos, o ato inicial é um atentado à liberdade de quem o recebe.” Aqui uma 

retribuição se torna uma obrigação e enquanto a ONG não retornar com um agradecimento ou 

algo parecido ela está ameaçada de perder o doador. 

Ainda na mesma sequência Emilia afirma:O doador, ele está sempre preocupado no que ele 

vai ganhar e não no que ele vai doar. 

Marina discorda, porém, fala a mesma coisa: Eu acho que é as duas coisas. Eu poderia doar 

alguma coisa voltada para saúde de alimentação, porque eu escolhi a SOS?Porque é uma 

coisa na minha área, que me interessa que eu vejo o trabalho deles... 

  

 O diálogo segue em torno da questão da compra de produtos da ONG escolhida para 

fazer doações. Mencionam quais são os produtos esteticamente bonitos, atrativos e assim por 

diante. 

 

Marina - Ah, eu estou com essa camiseta por um acaso. Não é porque eu ia vir aqui. 

Ah! Essa é show de bola, essa é muito bacana. 

 

 A identificação com a causa, vestir a camisa por um acaso, são aspectos da ordem do 

afeto, produz-se sentido subjetivo e o significado torna-se forte e transforma-se em ação 

objetiva, concreta: vestir a camisa. 
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 Assim chegamos ao bloco 4, onde houve uma canalização do assunto para a questão 

religiosa. A pesquisadora joga no grupo a seguinte frase: Relação doação e religião. 

Imediatamente Renato responde:- É capaz deles falarem assim, pô tu não paga o dízimo, mas 

dá dinheiro para SOS Mata Atlântica. Dou. Eu não pago o dízimo. 

 

 Renato parece que tem uma autoridade diante dele e afronta essa autoridade num ato 

de revolta contra algo que é imposto, a Igreja, “pai autoritário”, que indica quem ele deve 

ajudar. Assim diz Chauí (1980, p.107): “A religião, como toda ideologia, é uma atividade da 

consciência social. A religiosidade consiste em substituir o mundo real (o mundo sem 

espírito) por um mundo imaginário (o mundo com espírito).” - ou ainda que ideologia 

 

não é sinônimo de subjetividade oposta a objetividade, que não é pré-conceito nem 
pré-noção, mas que é um “fato” social justamente porque é produzida pelas relações 
sociais, possui razões muito determinadas para surgir e se conservar, não sendo um 
amontoado de ideias falsas que prejudicam uma ciência, mas uma certa maneira da 
produção das ideias pela sociedade, ou melhor, por formas históricas determinada 
das relações sociais. (CHAUÍ, 1980, p.31). 

 

 No livro Hábitos de doar e captar recursos no Brasil, Brito e Melo (2007, p.23) citam 

a última pesquisa sobre a importância das redes religiosas nas doações individuais, que foi 

realizada em 1998 e publicada em 2000 por Landim e Scalon: “Considerando as pessoas que 

fizeram doações em dinheiro para instituições, 53,7% delas frequentam algum culto religioso 

uma ou mais vezes por semana, e apenas 4,7% dos doadores afirmaram não participar de 

cultos religiosos.”. 

 Emilia diz que não existe relação entre a doação que faz e a religião. Renato concorda 

e Marina complementa:  

 

Marina - Eu ajudo naquilo que eu acredito... 

Emilia - Tem a ver com religião? Não. Não, não. Mesmo porque eu cresci muito longe da 

igreja. Eu acho que talvez a pratica até tenha me feito... É... Ter doado. Quando eu comecei a 

doar. Trabalho, trabalho. Talvez eu até tenha despertado para alguns sentimentos religiosos 

que eu não... 

Emilia - Pode ter me aproximado um pouco com curiosidade até de conhecer mais alguma 

igreja, alguma coisa assim. Isso pode ser. 
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Emilia - É eu fiquei com vontade de conhecer. Eu acho que assim, como eu acho que 

despertou pra mim, um, um religar ai, uma religião. Acho que despertou também uma 

curiosidade de saber como são as outras formas de... Que tem alguma relação lá dentro da 

gente, emocional, né? Acho que é isso. 

 

Todas as falas foram importantes, mas esta última foi marcante.Assim, a pesquisadora 

ao terminar o encontro, em separado, solicitou à participante uma informação e esta lhe 

forneceu sem criar barreiras. A pesquisadora perguntou que curiosidade era esta mencionada. 

A participante respondeu que até a idade adulta não era batizada, e que doar entrou como 

parte de um longo processo, que culminou no momento em que queria entender o que era o 

batismo, que diferença ele fazia na vida da pessoa, e entender mais sobre a Bíblia, que ela 

havia lido diversas vezes. 

Aqui é identificado o doar na “outra ponta”, este ato de alguma forma se interliga à 

solidariedade, mas não é a religião que leva a participante ao ato de doar, e sim o ato de doar 

que a leva a um sentimento religioso – de “religar”. A doação não é para “prestar contas a um 

Deus”, mas aproximou-a mais de um deus. Que elemento da realidade subjetiva está por trás 

desta fala? Analisando a partir da teoria sócio-histórica, percebe-se um entrelaçamento 

temático e a aproximação dos dois fenômenos, mesmo que não na mesma ordem estabelecida, 

religião depois doação, ambos fazem parte de uma longa transformação. Bock, Gonçalves e 

Furtado (2009, p.24): “O fenômeno psicológico, como qualquer outro fenômeno, não tem 

força motriz própria. É na relação com o mundo material e social que se desenvolvem as 

possibilidades humanas.” A autora diz que é óbvio que existe um corpo físico (biológico) 

onde acontece o fenômeno psíquico e a atividade dos sujeitos é essencial para que ocorram 

transformações. 

Enquanto os participantes explicavam por que começaram a doar, conforme diálogo 

abaixo, jogamos a questão sobre doar para pessoas com HIV ou ex-presidiários iniciando 

assim o bloco 5. 

 

Emilia - Ah, ele já trabalhou com cegos... 

Renato – Não, mas acontece que eu não doei. 

Emilia – O broche, né? Não tinha broche. Risos. 
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 Emilia procura demonstrar ao colega do grupo que faltava uma questão que o atraísse 

que não aquela ligada à solidariedade, mas sim ligada à estética. 

 Abaixo foram selecionadas algumas falas dos participantes sobre a provocação doar 

para pessoas com HIV ou ex-presidiários:  

 

Renato: .... Eu não vejo interesse nenhum em ajudar quem tem HIV. Não é por preconceito, 

nem nada, mas eu não vejo interesse em ajudar quem tem HIV. 

Renato: Não ajudaria presidiário. Eu sei que tem gente que pode ter sido injustiçado, mas 

desculpa. Você fez alguma coisa, você tem que pagar. No meu ponto de vista. É... Mas assim, 

é ser humano. Ser humano se defende. Você pode ter HIV, você pode ter... Você se defende. 

Marina - Ser humano como é um monstro. 

Marina - Se eu tivesse... Dinheiro eu não doaria. Agora, eu não sei o porquê. Te explicar o 

porquê eu não sei. 

A questão do preconceito parece dominar esse conjunto das falas a não ser uma das 

participantes que doa para segmento HIV, essa participante não expôs nada no momento que 

os outros doadores de ONGs ambientais expunham a razão para não doar, quando a discussão 

ia para a questão ambiental em si (preservação do meio ambiente), ela, porém, a fala sobre o 

componente identificação. São dois momentos: Primeiro aparece o preconceito, segundo a 

identificação. 

Preconceito por ser identificado com uma causa de pessoas que supostamente viveram 

fora dos padrões da normalidade tanto os presidiários quanto os contaminados pelo vírus HIV.  

Apesar de esta dissertação estar pautada na linha sócio-histórica, um parêntese para 

discutir um conceito psicanalítico: narcisismo. 

O doador espera ter reconhecimento afetivo, ser amado, ser lembrado pela causa, o 

doador que se une a uma causa de presidiários ou HIV pode ter sua imagem “comprometida” 

e associada a algo como impotência, doença, morte ou a situação de exclusão. Sentimentos 

hostis surgiram quando lhes foi conferido pensar na responsabilidade de doar para uma causa 

que defenda portadores HIV, causa ligada à promiscuidade (para a maioria das pessoas só é 

portador do vírus da AIDS quem é promíscuo). Estas doações talvez não trouxessem 

enaltecimento ou algo como sensação de onipotência. Freud (2010, p.50) escreve em 1914:  
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Do ideal do Eu sai um importante caminho para o entendimento da psicologia da 
massa. Além do seu lado individual, ele tem o social, é também o ideal comum de 
uma família, uma classe, uma nação. Liga não apenas a libido narcísica, mas 
também um montante considerável da libido homossexual de uma pessoa, que por 
essa via retorna ao Eu. 

 

 A doadora que ajuda uma ONG de pessoas com HIV não replicou em seguida aos 

comentários, porém quando a discussão tomaria outra direção ela, como se tivesse estado com 

a fala congelada, comenta e emite sua opinião.  

 

Marina - É. Agora, eu acho que uma pessoa física, se ela doa é porque ela acredita naquela 

causa. 

Emilia - Ai, mas é porque eu vou ganhar camiseta, mas você quer ser identificado como uma 

pessoa que está ligada a essas coisas. Porque você se sente ligado a essas coisas. 

Emilia - Você quer ser identificado, você que veste a camiseta e todo mundo vê que você é um 

cara que pensa. 

 

 Interessante o comentário da doadora, pois ela mesma atribui que estar ligado a uma 

ONG que defende as causas do meio ambiente é estar ligado à imagem de quem pensa e isso 

constitui o Eu ideal, a sua identidade. 

Poderia ser abordada aqui pelo viés das inúmeras teorias sobre preconceito, porém 

para ser alguém ideal é preciso reunir uma série de requisitos e a cartografia que se quer 

imprimir da sua própria imagem é de alguém saudável, jovem, revolucionário. 

No caso da participante Marina, se prestar atenção a sua fala, ela deixa escapar com 

um tom de revolta que não sabe como explicar por que razão se apegou à questão ambiental 

de tal forma que para ela tudo o que trai a ordem da biodiversidade deve ser condenado, por 

isso, ela diz que o homem é um monstro, pois ele mexe com o ecossistema – ponto de vista 

também compartilhado por Renato. 

Essa questão criou uma tensão no grupo e eles preferiram retornar a um ponto da 

pesquisa que é menos “ultrajante”, que permite certo conforto. Por aproximadamente 10 

minutos o diálogo se seguiu em torno das questões do meio ambiente. Os participantes 

falavam sobre os efeitos do aquecimento global, as estações do ano hoje não definidas, sobre 

a preservação do meio ambiente e de conservar as ruas de São Paulo limpas (não jogar lixo). 

Mais uma vez eles criticam o Greenpeace e pela segunda vez enfatizam:  



 

 

121

 

Marina - Talvez, o Greenpeace. Eu já não vejo a pessoa com esse mesmo pensamento. Dessa 

consciência mesmo do papel. Acho que muita gente que doa para Greenpeace, eles tem esse 

pensamento. 

Renato - Por exemplo, na SOS eu tenho um relacionamento. Tem um relacionamento bem 

longe, vamos dizer assim. Mas eu mando um e-mail e sou respondido. Eu odeio mandar um e-

mail, que seja para qualquer empresa e não ter uma resposta, do tipo, não sei te responder. 

 

Novamente analisemos essa fala em separado. 

Renato - Por exemplo, na SOS eu tenho um relacionamento –“Eu tenho um relacionamento” 

é uma afirmação que enfatiza a necessidade do afeto, de estar próximo, de ser valorizado, de 

ser ouvido pela ONG, que se mantém um relacionamento: o relacionamento da doação. 

 

Vamos dizer assim - Traduzir a subjetividade em objetividade. 

Mas eu mando um e-mail e sou respondido – Bock, Furtado, Teixeira (2008, p.137): “A partir 

da percepção do meio social e dos outros, o indivíduo vai organizando estas informações, 

relacionando-as com afetos (positivos ou negativos) e desenvolvendo uma predisposição para 

agir (favorável ou desfavoravelmente) em relação às pessoas e aos objetos presentes no meio 

social.” Isto é, a atitude por parte da ONG de responder a uma determinada solicitação do 

doador provoca uma reação com grande carga afetiva e com maior probabilidade de o gesto 

se repetir. 

Eu odeio mandar um e-mail, que seja para qualquer empresa e não ter uma resposta, do tipo, 

não sei te responder. Interessante se referir ao SOS Mata Atlântica como uma empresa. Um 

ato falho que diz sobre o funcionamento das ONGs e o quanto nós dissemos ao longo deste 

trabalho que a ONG procura funcionar como uma organização privada, essa inclusive tem 

concorrente como o Greenpeace. Até que ponto não se doa para uma empresa para ter o 

retorno, um “lucro”. 

Emilia - Eu tive uma amiga que trabalhou no Greenpeace, acho que a uns dez, quinze anos 

atrás, ela reclamava muito do relacionamento. Ela disse que tratavam super mal.Totalmente 

sem consideração.  
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 Novamente, o lado afetivo acompanha a fala dos participantes, os afetos estão 

interligados na consciência e isso pode se expressar através das emoções ou linguagem. 

Emilia exprime uma insatisfação, indignando-se com o tipo de relacionamento que o 

Greenpeace desenvolve com seus funcionários, a situação interna reflete em algum ponto 

externamente, que é percebido pelo doador. 

 O bloco 6 iniciou-se com um comentário da pesquisadora: E o Estado? Onde está o 

Estado? 

 

Renato indaga: Na sua doação, porque você doa tudo... É isso? 

Emilia - Eu acho que ele deveria ter hospitais para atender crianças com AIDS e não... 

Marina - E ai não precisaria da gente estar fazendo doações... 

Emilia - Ter ONGs... 

Renato - É eu acho 

Renato - Acho que tem um buraco, proporcionado pelo Estado. E á onde entra as ONGs, 

porque, por exemplo, nossa educação é uma porcaria, nossa saúde é uma porcaria e nossas 

políticas relacionadas ao meio ambiente não. Corta a árvore e vamos fazer mais uma resma 

de papel, que isso é bacana. Então é assim... Ninguém está preocupado. 

Renato - É... Que... Eu acho complicado. Eu acho que existe lacuna aí, e é onde as ONGs 

entram para poder auxiliar. 

Marina - Uma união não governamental. Seja de uma forma voluntária, seja de uma forma... 

Igual, eu já tentei e vou tentar agora, porque eu faço, estou fazendo especialização ambiental 

e sustentabilidade. Então tentar fazer alguma coisa em parceria com eles, sabe? 

 

Essas Instituições advogam direitos àqueles que sofrem preconceitos, procurando 

atender às mulheres em situação de violência, afro-descendentes que sofrem preconceitos 

raciais, pessoas portadoras de necessidades especiais, idosos que não conseguem abrigos 

fornecidos pelo Estado, ONGs ambientalistas que procuram denunciar problemas ecológicos, 

outras voltadas para a reivindicação de direitos de cidadania (pessoas com a HIV, 

atendimento a ex-presidiários) assim por diante. 

O terceiro setor emancipa a práxis da sociedade civil, por exemplo, no caso da SOS 

Mata Atlântica, participante do presente estudo. No seu “Atlas dos Remanescentes 

Florestais”, a ONG procura demonstrar à sociedade a permissividade do Estado com relação 
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ao desmatamento, demonstrando números abusivos contra os habitats naturais, que é 

necessário cuidar para a manutenção da biodiversidade. Essa ONG procura disseminar 

conhecimento e uma ideologia, emancipar o sujeito na sua condição de ser único, ligado a seu 

território e que interage no seu meio.  

O Instituto Terramar, ONG com atuação popular, tem por missão, como eles mesmo 

escrevem em seu site: “Atuar na Zona Costeira do Ceará, visando o desenvolvimento humano 

com justiça socioambiental, cidadania, participação política, autonomia dos grupos 

organizados e fortalecimento da identidade cultural dos Povos do Mar do Ceará.” 

(TERRAMAR). Na mesma página da internet: “... entendemos a cidadania afastada dos 

limites que a colocam apenas como um conjunto de regras legais que mediam a relação entre 

indivíduos e Estado, para tomá-la como mobilizadora de lutas contra as desigualdades sociais 

que marcam a sociedade brasileira e como processo de constituição de sujeitos que elaborem 

a crítica e a (re)invenção da vida social. Assim, a cidadania deixa de ser ‘um lugar definido 

onde cabem poucos’ para ser o lugar que queremos construir: um lugar verdadeiramente 

democrático, marcado pelo direito à liberdade e à diversidade.”. 

As elites políticas muitas vezes procuram ignorar projetos no Congresso como a 

criação, por exemplo, do Estatuto do Bom Samaritano, que tramita na Câmara Federal desde 

1998. Já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto ainda aguarda ser votado 

em plenário. Essa aprovação auxiliaria na distribuição de alimentos já que prevê que se criem 

condições mais favoráveis à doação de alimentos que seriam jogados no lixo (60% desses 

alimentos possuem alto valor nutricional).  

Enquanto isso, um grupo de pessoas resolveu fundar a Associação Prato Cheio que 

arrecada semanalmente na cidade de São Paulo (entrepostos de alimentos e estabelecimentos 

comerciais) em média 5 toneladas de alimentos. Como ela, outras ONGs que trabalham para 

diminuir a fome no mundo agem pressionando o Estado para participar, reivindicam normas 

para aumentar sua autonomia e participam de comitivas criticando e cobrando mais 

efetividade no projeto Fome Zero. 

Também há de pensar nas denúncias que fazem ONGs como a WWF, fiscalizando o 

poder público. No mês de maio de 2010, representantes desta organização não-governamental 

se reuniram com a ministra do meio ambiente para apontar problemas com o PAC (Programa 

de Aceleração do Crescimento), alegando que o sul da Bahia está ameaçado por uma série de 

problemas ambientais caso não sejam respeitadas normas de preservação ao se construir porto 
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e ferrovias para escoamento de minérios. O governo atual levou em consideração e prometeu 

rever. Aqui o filantropo apareceu como agente de mudança, e não como o um consolador ou 

mantenedor do sistema.  

Chegamos a considerar que o papel do primeiro setor (Estado) deveria se distanciar da 

categoria terceiro setor, mas, muitas vezes, confusões intermináveis entre o papel de um e de 

outro geram contradições nos diversos estudos acadêmicos e não acadêmicos. Se hoje, ano 

2011, fosse perguntado aos cidadãos sobre o papel do Estado, provavelmente, o que se ouviria 

é que é um regime que está a serviço do povo, mas deixa a desejar, pois as pessoas não são 

atendidas em suas necessidades mínimas mesmo se pagando impostos abusivos. O papel das 

ONGs muitas vezes é intensificar o diálogo entre a população e o Estado.  

 O fato é que o Estado contemporâneo traz elementos antigos (séculos e séculos) em 

seu cerne, e o terceiro setor aparece sutilmente nesse emaranhado, conservando algumas 

características do passado, tentando inovar em estratégias de interferência nas políticas 

públicas, um debate que coloca em pauta até mesmo o conceito da democracia. 

Tratar a política social como mera reparadora dos problemas da pobreza é desembocar 

numa concepção simplista. Pois se ela assume vários papéis que atendem antagonicamente às 

diversas classes, se cada país responde de uma maneira diferente às mesmas demandas, com 

características heterogêneas, no Brasil o Estado se configura mais como árbitro e valorizador 

da política mercadológica, dando emancipação aos indivíduos para resolverem seus próprios 

problemas, talvez negando o bem-estar social, transferindo a demanda para a sociedade civil, 

aí o ponto crucial e passível de análise. A esse respeito, reflete Junqueira (2004, p. 27) 

escreve: 

A intersetorialidade incorpora a ideia de integração, de território, de equidade, enfim 
dos direitos sociais; é uma nova maneira de abordar os problemas sociais. Cada 
política social encaminha a seu modo uma solução, sem considerar o cidadão na sua 
totalidade e nem a ação das outras políticas sociais, que também estão buscando a 
melhoria da qualidade de vida. 

 

O terceiro setor procura representar os diversos interesses das classes, focando de 

maneira mais setorizada os problemas, nem a favor e muitas vezes contra as políticas 

públicas, mas voltado para a política do fazer. Se o Estado não tem capacidade para enxergar 

as demandas em seus diversos territórios, nem mesmo agir para suprir a regulação das 

condições excessivamente desumanizadas nas quais vive seu povo, cruzar os braços somente 

numa política de denúncia não é suficiente para movimentar o paradoxo da contradição de 
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classes, para isso é necessário dar condições de vida material para as pessoas preencherem 

seus princípios de direito e só assim partir para uma articulação mais politizada e reflexiva.  

Talvez o papel do terceiro setor seja contribuir para a melhoria das condições de vida 

da população e desenvolver melhor em seu seio o pressuposto de que deve haver um 

posicionamento político e ideológico a favor de uma convenção não-alienante, onde cada um 

saiba lutar como sujeito individual e coletivo a favor de seus direitos frente a um sistema que 

oferece uma ilusória participação individual democrática. 

Atualmente para se formular políticas sociais são necessárias negociações com 

diversos públicos (comunidade, interessados, forças políticas), assim os beneficiários das 

políticas sociais devem ser chamados a participar de todas as etapas, procurando uma visão da 

totalidade. Toda propriedade onde se desenvolve um projeto social é um bem público, mas 

não necessariamente do Estado. Nesse contexto a trajetória do terceiro setor esbarra no 

Estado, mas não o substitui nem é conivente com a manutenção da política econômica, 

evidenciando-se que o paralelismo entre os dois setores busca sim uma convergência. Sempre 

haverá contradições na sociedade e é necessário haver instâncias que ajudem a fazer pressão. 

O encontro vai se encerrando quando a pesquisadora lê várias palavras e pede aos 

participantes que associem a elas o ato de doar. As pessoas doam por: altruísmo, ambição, 

preocupação, responsabilidade corporativa, interesse próprio da corporação, desejo de 

impressionar, de fazer parte do grupo, por hábito familiar, medo, generosidade, interesse, 

amor, lealdade, pressão, proteção, moeda de troca, reconhecimento, respeito, satisfação, 

simpatia, vantagens fiscais e culpa. Se eu tivesse que falar, qual palavra que ficou na cabeça 

de vocês de todas essas lidas. Qual seria a palavra?  

Assim fechou-se a pesquisa com o primeiro grupo focal: 

Renato – Interesse 

Marina – Interesse 

Emilia - Interesse... 

Renato - Não, você falou várias bem bacanas ai, 
mas... 
Emilia - Não é a minha, mas é a que eu mais vejo 
assim... 

Marina - É. Eu também juntaria umas três... 
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Renato - Ó, o meu foi interesse, por colocar no 
currículo, cara, olha. Eu sou verde... 
Renato - Sabe... Eu mexo com alguma coisa 
assim. O dela eu acho que é por que ela trabalha 
na área, pô. 
 
 
Renato: É interessante pra ela. Muito bacana isso. Não sei no teu caso. Não sei qual é o teu... 

Mas assim, eu também tenho interesse ecológico, pra falar assim. Pô, eu ajudo, sabe... Ou... 

Porque se mostra ao grupo... 

 

Marina- Eu acho que o interesse de fazer parte do grupo, acho que é essa combinação assim. 

 

Renato- É... Eu já com grupo, não concordo, por que... Nenhum dos meus amigos doam para 

SOS Mata Atlântica, e eles ficam-me zuando porque eu dôo para SOS Mata Atlântica. 

Emilia - Agora se for em relação à preocupação, por exemplo, poderia ser preocupação. Não 

consigo pensar em nada com preocupação, porque dá um desânimo.  

Pensar tanta coisa que está errada, que tem para fazer... Esse... A minha preocupação é fazer 

alguma diferença. 

 

 Em seguida, ocorre um fato curioso, sabe-se que no Grupo focal é necessário que o 

pesquisador tenha um papel de facilitador e se isente das discussões assumindo o papel de 

observador e mediador, porém, mesmo procurando se isentar, a pesquisadora percebeu que a 

neutralidade não é possível, houve um momento em que o grupo se “irritou” com a mediação 

conforme ilustrado abaixo: Uma participante da pesquisa começou a falar sobre doar através 

de trabalhos voluntários e a pesquisadora fez uma interferência pedindo para voltar ao foco da 

pesquisa que tem como objeto a doação de dinheiro para ONG, sem muito pensar naquilo que 

poderia ser extraído da fala, perdendo a possibilidade de conseguir elementos subjetivos que 

poderiam ser importantes para a análise do discurso foi realizada a intervenção conforme o 

diálogo abaixo: 

 

Emilia – “Mas você só que saber quando eu dôo dinheiro para ONG?” 

Pesquisadora – “Só sobre doar dinheiro para ONG”. 

Emilia – “Mas ele falou tanta coisa ai... Você deixou falar. Eu não?” 

Pesquisadora – “Risos... Não, não, não... Tudo bem. Prossiga”. 
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Emilia – “Risos...” 

Renato – “Sem ciúmes hein?” 

Emilia – “risos” 

Renato – “É por que eu falo demais. Isso está no sangue. Desculpa.”.  

Emilia – O dinheiro? Tá bom. 

 

A ideia deste estudo não foi emitir juízo de valor, condenar ou aprovar quem doa por 

solidariedade ou quem doa por interesse. A ideia foi demonstrar os vetores que perpassam as 

doações para analisar o fenômeno sob uma ótica mais subjetiva e torná-lo um assunto mais 

sério e pautado em seções acadêmicas. Interagir com o doador, buscar o fio para que se 

desenvolvam relacionamentos com a doação e assim mais pessoas se vejam enquanto 

doadoras, percebam seus próprios interesses, analisem seus afetos e procurem encontrar 

maneiras de repassar essa experiência, num movimento micropolítico, para que outras sejam 

contagiadas e assim as ONGs passem a contar mais com as pessoas que tenham por propósito 

auxiliar. Ferrari (2011b):  

 

novos atores podem examinar suas modelizações subjetivas, agregando ao seu 
enredo novas práticas, que podem começar por discussões sobre pequenos 
empreendimentos sociais nos círculos de amigos, bares, mídias. Talvez assim se 
faça um agenciamento de subjetividades desprovidas de arrogância e acrescida da 
vontade de fazer algo ao lado dos outros. 

 

Em seguida realizou-se a pesquisa com o grupo focal 2 

 

Silvana: Assim... Políticas públicas... É... O meu problema é com a desigualdade, na verdade, 

e como a desigualdade é algo extremamente grave no Brasil e não existem políticas públicas 

que combatam efetivamente as desigualdades,pelo contrário, as políticas públicas agravam a 

situação. Então eu combato pessoalmente doando para organizações transformadoras,eu não 

dôo para instituições assistencialistas. 

 

 É possível que Silvana tenha se referido à impossibilidade das políticas públicas serem 

“transformadoras”, porém em nosso entendimento ela se refere aos programas 

assistencialistas que não têm como contrapartida a educação envolvida. O que fica claro é que 

ela procura lutar ideologicamente por uma causa a fim de minimizar os efeitos da 

desigualdade e busca quebrar esse ciclo numa luta pessoal através das doações e trabalhos 
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voluntários. Após ter falado isso, Silvana coloca que doa ainda para uma creche 

(assistencialista). Classificamos a fala na força afetiva, pois segundo ela: 

 

“...e não tive coragem de parar de doar, porque se a gente não doasse, se as pessoas não 

doarem, a situação da creche seria outra situação terrível, mas não é a minha base, a minha 

base é doar para organizações que transformam.” 

 

E não tive coragem de parar de doar – Culpa. A culpabilização é um dos componentes da 

subjetividade capitalista. Existem valores de referência (moral, bons costumes, religião) que 

já estão demarcados quando o sujeito nasce; assim, ao longo da vida ele pode acumular várias 

“etiquetas” que servirão para identificá-lo, alguns colam uma etiqueta de socialmente 

responsáveis, outros preferem se afastar de causas humanistas. Silvana incorporou alguns 

registros, entre eles, o de ajudar.  

 A falta de coragem de parar de doar para essa ONG espelha uma responsabilidade que 

não é propriamente da doadora, mas que recai sobre ela subjetivamente. Guattari, Rolnik 

(1986, p.41): “No entanto, à menor vacilação diante dessa referência, acaba-se caindo, 

automaticamente, numa espécie de buraco, que faz com que a gente comece a se indagar: 

‘afinal das contas quem sou eu? Será que sou um merda?’.” 

 O direito de escolha parece não valer e deixa de ser possível a esse estágio de 

aprisionamento. Os autores colocam que existe uma saída para esse processo de 

culpabilização, seria através da “instauração de dispositivos particulares que dissolvam esses 

elementos de culpabilização dos valores capitalísticos”. 

Estes dispositivos (linhas que circulam por diferentes instâncias, não têm linearidade) 

podem ser reconhecidos, porém, para isso, deve-se ter toda uma clareza daquilo que está nos 

recônditos ou por trás de toda essa emblemática social, política e cultural, é o sujeito em ação 

através do exercício de reflexão. É necessário entrar em contato com a história objetiva 

(realidade dos fatos) e emocional (sua identidade, psique), conhecer-se a si mesmo e resgatar 

o direito de escolher; desprender-se das amarras sadomasoquistas quase imperceptíveis desta 

culpa que assola o indivíduo, que fica encantado pela ditadura do consumo e da estética que 

atravessa sua vida diariamente. 

A participante falou por várias vezes sobre ONGs transformadoras e percebendo que o 

grupo não entende muito bem esse conceito mais específico de pessoas que têm experiência 
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com o terceiro setor, a pesquisadora pede para que Silvana explique o que são organizações 

transformadoras para ela.Assim ela responde: 

 

 Organizações que têm programa que são e que servem de exemplo ou como fonte de 

políticas públicas, então são organizações que trabalham com outros organismos como 

outras entidades locais, com governos, são organizações que trabalham com uma série de 

elementos e que produzem ação que são capazes de serem reproduzidas em larga escala. 

  

 Percebe-se a familiaridade dessa doadora com a linguagem do terceiro setor. Essa 

teoria, bem exposta no meio acadêmico, é traduzida pelo professor Merege (1997): “O que 

existe de revolucionário é que, agora, podemos pensar a sociedade constituída por três esferas 

distintas: o Estado, o setor privado e o terceiro setor. Estas três esferas se constituem em um 

tripé sobre o qual está se construindo a sociedade do futuro, que tem como ponto central o ser 

humano.”. 

 O outro doador, Tadeu, pergunta o que ele tem que falar e explicou-se que é livre para 

se expressar desde que não saia do tema. Ele explica que atualmente está estudando Foucault 

mas que fez filosofia na faculdade 30 anos atrás. Continua na linha da política social, todavia, 

o destaque desta fala que ressaltamos é:... 

 

 “... Já foi um pouco a minha convicção de que as ONGs, elas viriam a suprir. Ah... Que o 

governo deveria fazer e não faz por corrupção, hoje conhecendo um pouquinho mais algumas 

ONGs, eu já percebi que os problemas, parece que é contagioso, né?.... O problema da 

corrupção é meio contagioso... 

  

 Tadeu levanta que as ONGs podem dar espaço para a corrupção ao assumir o papel 

das políticas públicas, dessa forma parece duvidar (isso fica claro em outras falas) que não 

conhece muito bem a ONG para a qual doa e concorda de alguma forma que sua doação pode 

significar uma conivência com o sistema corrupto. No decorrer da pesquisa assume não saber 

muito sobre a transparência da Organização beneficiada por ele. A categoria que perpassou 

aqui foi a ideológica, porém o participante fala sobre os vetores que impedem a doação 

terminando sua fala desta maneira:  
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“Enfim esse aspecto moralizador que eu esperava das ONGs, fico um pouquinho 

decepcionado, mas isso que eu estou dizendo não significa muita coisa”. 

 

 Tadeu comenta que não tem conhecimento suficiente para uma afirmação categórica e 

continua afirmando que escuta esses assuntos sobre corrupção por aí (meios de comunicação). 

 Iniciando o bloco 2, ele fala de sua influência religiosa contando que tem consciência 

de que doa porque a religião foi importante na formação de sua personalidade e influenciou 

esse seu jeito de ser. 

 

Tadeu: E a minha participação no sentido de ajudar um pouco, porque aquela formação 

religiosa que vem desde que, acho antes de eu nascer e enfim que de alguma forma a gente 

tem que ajudar um pouco quem precisa... 

 

 Brito e Melo (2007) dizem que as doações estão interligadas e assumem a seguinte 

ordem: Ao doar, a pessoa pratica sua atividade religiosa, isso tem como resultado uma 

assistência espiritual e objetivamente resulta numa ajuda concreta para quem necessita.  

 

Tadeu: Eu tenho uma sensibilidade, embora eu concorde que isso seja como o termo diria, 

como teoria, como tese, como ideário, o mais correto, mais eficiente, eu tenho por várias 

razões a sensibilidade para ações um pouquinho mais assistenciais. Tá tudo bem, tudo isso 

muito bonito, mas tem hora que o que você pode fazer é pegar essa xicrinha de café e por na 

frente do sujeito e falar toma aí... Porque não tem outra coisa. Enquanto a gente não faz a 

revolução, o que dá para eu te dar é esse café, né? 

  

 Encontra-se uma correspondência desta fala do doador com a famosa frase do 

sociólogo Betinho, já citada no presente estudo, e que propaga esse pensamento: “A fome não 

pode esperar”. Assim diz Buarque (2001, p.112): “A erradicação da pobreza só se fará geral 

de forma social e pela intervenção do Estado, mas pode ser reduzida localmente pelo uso da 

mobilização privada e individual.” Enquanto não se consegue reverter essa alienação coletiva, 

enquanto é impossível uma mudança nesse estado de coisas, não se pode parar, cruzar os 

braços e só ficar elucubrando e discutindo as ideias, esperando as coisas se consumirem.  
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 Aproveitamos essa questão para falar que a Psicologia Social pode atuar muitas vezes 

nas bases, pensando na necessidade primordial do ser humano, num sentido de “revolucionar” 

o modo de agir consciente ou inconscientemente, muitas vezes a partir do básico como diz o 

doador. A doação de Tadeu busca esse efeito, apenas curativo, para um problema de saúde 

dos atendidos que se não tomarem tal medicação, morrem. O Estado repassa provavelmente 

uma verba, mas não a verba toda, aqui sim poderia se ter um movimento de pressão ao Estado 

para financiar todo o trabalho da ONG mencionada por Tadeu, talvez essa percepção do 

doador multiplicasse o efeito da sua doação, pois, ao entrar em contato com a ONG, Tadeu 

poderia pensar num movimento para pressionar o Estado a ser mais atuante. 

 

Tadeu: “E a minha participação no sentido de ajudar um pouco, porque aquela formação 

religiosa que vem desde que, acho antes de eu nascer e enfim que de alguma forma a gente 

tem que ajudar um pouco quem precisa..” 

 

 O ambiente forma a pessoa desde que ela é concebida. Mas é preciso ver o indivíduo 

em sua singularidade, como ele internaliza sua condição sócio-histórica, ideológica e suas 

relações, de que forma particular, nos filtros da sua própria ação e consciência, criativamente 

esse processo acontece. 

 

Tadeu: O que eu faço atualmente é contribuir com um dinheirinho mensal com uma 

instituição que atende crianças, nem conheço lá... Quem começou as contribuições foi a 

mamãe, aí uns dois, três meses depois que mamãe morreu, a mulher me telefonou, tá bom eu 

continuo, tanto é uma associação para crianças deficientes de... Que precisam tomar um 

medicamento que chama Carbamazepina. Acho que esse medicamento eu também tinha que 

tomar... É para ajeitar o cérebro.... 

 

A influência materna direcionou Tadeu a continuar uma atividade solidária, a atitude 

solidária da mãe é um modelo predominante, sendo assim, ele incorporou para sua vida esse 

tipo de ação. A representação da figura materna foi enfática na sua fala, percebeu-se que ele 

se sente ligado à mãe (já falecida) através desse ato de doar. Bock, Furtado, Teixeira (2008): 

“O homem encontra um mundo de objetos e significados já construídos pelos outros homens. 

Nas relações sociais, ele se apropria desse mundo cultural e desenvolve o ‘sentido pessoal’.”. 
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Tadeu continua afirmando a influência do catolicismo em seu ato de doar e enfatiza 

que as questões de cunho administrativo (vetores que impedem a doação) são de suma 

importância para que as pessoas invistam na causa ou deixem de investir. Tadeu fala da sua 

relação desprendida com o dinheiro dizendo que sai pela rua e dá o que tem às vezes. 

Em seguida, em sua fala, ele se mantém nos vetores que favorecem a doação e seu 

discurso é atravessado pelas categorias efeitos da doação e relação doação-ideologia. 

Destacamos a seguinte fala: 

 

Tadeu: Não tenho a menor expectativa que eu vou ganhar um carnê de benemerência no céu 

quando eu chegar lá, né? Porque eu acho que eu evoluí para isso. “Il fait plaisir”. Eu falo: 

Que hipocrisia! Me dá prazer, eu gosto. Eu fico contente quando eu doo, eu fico contente 

comigo mesmo. É isso, não tem nada de mais, né? É o Estado que tem motivado o doador... É 

o do contemplamento... Você reconhece que existe uma situação gravíssima, uma 

desigualdade social, que muita coisa precisa ser feita e que você pode assim no mínimo fazer 

alguma coisa.Mas é verdade que você fica contente de fazer, eu acho que se eu pudesse 

resolver um problemão ou um probleminha, de dar um... 

Não tenho a menor expectativa que eu vou ganhar um carnê de benemerência no céu quando 

eu chegar lá, né?  

 

 Apesar de a religião ter influenciado o ato de doar, nesse caso, não é ela que mantém 

esse fio condutor das doações recorrentes. Essa fala foi marcada pela categoria ideologia, pois 

o doador demonstra ter refletido sobre seu ato e quer ajudar a resolver algum problema social, 

ele diz que uma troca “toma lá, da cá” com Deus é infundada.  

Na discussão apresentada por Bourdieu (2010) em sua obra “Razões práticas sobre a 

teoria da ação”, publicada em 1930, o autor nos convida a exercitar o pensamento, nos leva a 

sentir a dinâmica da contradição, aqui entendida como dialética. Assim, ele apresenta a 

economia das trocas simbólicas, a troca de dádivas e o “toma-lá, dá-cá”: 

Toma-lá, da-cá – Dar e receber imediatamente em troca, não tem conotação de 

dádiva, pois no mesmo ato que se dá se é pago por ter dado. 

Troca de dádivas – Uma doação, porém não se recebe a retribuição automaticamente. 

A troca de dádivas é marcada pelo intervalo de tempo, alguém presenteia o outro e espera um 

tempo para que seja retribuído e neste intervalo o fenômeno que ocorre é o da ilusão que se 
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fez alguma coisa para o outro e se tem um bom coração. Mas, mesmo assim, espera-se 

receber e mesmo assim a ilusão não é só ilusão. Como nesse intervalo não se tem total certeza 

de que vai receber a retribuição, o sujeito tem a oportunidade de se sentir fazendo uma doação 

desinteressada. O intervalo é uma maneira de disfarçar a retribuição simétrica que vai haver 

para uma doação, e é nesse exercício de disfarçar o “toma-lá, dá-cá” que existe nesse 

intervalo, que se tem a experiência de doar de coração. 

Bourdieu ressalta o exercício das contradições como possuindo de fato e efeito todos 

os sentidos que ali brigam. 

O interesse nunca vai deixar de existir, a bondade pura e simples, um amor à causa 

completamente desprendido é talvez um patamar que não alcançaremos. “Em Freud, por 

exemplo, o amor é originalmente narcísico, uma vez que nasce da capacidade do Eu em 

satisfazer suas moções pulsionais.” Ferrari (2010, p.49).  

Satisfazer seus desejos, satisfazer alguma coisa que não se sabe bem o que é... Um 

interesse seja ele qual for, mas doar de “coração” também é possível. Pois segundo Bourdieu 

(2010, p.160-161): 

 

Verdade que o sociólogo desvenda, mas correndo o risco de descrever como cálculo 
cínico um ato que se quer desinteressado e que é preciso tomar como tal, em sua 
verdade vivida, e que o modelo teórico também deve perceber e do qual deve dar 
conta.(...). Temos aí uma primeira propriedade da economia das trocas simbólicas, 
trata-se de trocas que têm sempre verdades duplas, difíceis de manter unidas. 

 

Porque eu acho que eu evoluí para isso. “Il fait plaisir”. – Eu falo: Que hipocrisia! Me dá 

prazer, eu gosto. Eu fico contente quando eu dôo, eu fico contente comigo mesmo. 

 

Il fait plaisir... (Me dá prazer). O prazer que ele sente vem de onde? Que forças 

mobilizam? Dá prazer contribuir para minimizar a dor? Aqui, a evolução de que fala o 

participanteé uma passagem, mudança ou um deslocar: do campo do interesse para o campo 

afetivo – categoria efeitos da doação. 

Tadeu continua nessa mesma linha do sentimento que se tem quando se pode fazer 

alguma coisa para diminuir os efeitos maléficos da desigualdade social.  

Em seguida, Silvana inicia sua fala para explicar sua religiosidade e diz que há uma 

identidade constituída com bases no catolicismo, mas que ela escolheu não permanecer. O 

fato de vir de uma família humilde a torna imediatamente sensível ao sofrimento dos 
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desprovidos de recursos materiais, pois ela já viveu isso; ao mesmo tempo, a possibilidade de 

ter estudado permitiu a ela uma visão mais crítica sobre o assunto. Quando Silvana doa 

dinheiro para uma ONG fica claro que ela espera que o projeto avance, se multiplique, 

abarque e auxilie mais pessoas a saírem da linha de pobreza. 

Na análise baseada no método sócio-histórico, González-Rey afirma (2003, p. 95): “A 

subjetividade aparece organizada num cenário social que está formado por sujeitos 

individuais, os quais não são uma reprodução daquele cenário, assim como também não são o 

resultado do desenvolvimento de processos de megadeterminação, sejam estes culturais ou 

sociais.” Silvana está se formando a si mesma, através de suas próprias opções. Ainda Rey diz 

(2003, p.225): “O sujeito é constituído subjetivamente e suas ações são uma fonte constante 

de subjetivação que chega a ser constituinte dos próprios processos nos quais se constitui.” E 

as ações de Silvana contribuem para solidificar e ir construindo seus valores. 

 

No bloco 3, Silvana continua a explicar de onde vem a motivação para doar e o 

destaque especial foi dado para esta fala:  

 

Então eu consegui entrar em uma universidade de São Paulo, e depois ir galgando postos e 

assim consegui chegar em uma situação boa de poder ajudar minha família e de poder 

construir a minha vida, mas de toda forma, assim, eu acho que eu tenho um sentimento de 

culpa sempre, por causa... Assim... Você tem lá, estudou em uma escola pública, um monte de 

amiga, colega tudo na mesma situação. 

 

O sentimento de culpa já havia aparecido na fala da participante, essa fala foi inserida 

na categoria afetiva, pois é impulso de proteção ao outro, uma forma de amor, no fundo ela 

queria ajudar a todos. No entanto, aqui o viés em que pretendemos enveredar se refere ao 

interesse que pode ser um devir, um novo agenciamento, uma nova dimensão subjetiva que é 

impulsionada inicialmente pela “culpa solidária”, pode terminar na descoberta de um novo 

sentimento. Enquanto Silvana está falando um pouco de sua forma de agir, contando que 

procura levar um pouco dessa cultura do doar para sua vida, seu cotidiano, através de uma 

distribuição de bens justa entre seus funcionários, Tadeu interrompe e pede a palavra: 
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Tadeu: mas “Larg”, mas o que me dá prazer, porque a gente que vem da religião, faz porque 

acha que Deus quer, né? O texto diz bem assim, exatamente assim: que este determinado 

preceito moral, ele não é bom porque ele é dado por Deus, é porque ele é bom que nós 

podemos atribuí-lo a Deus, né? 

 

 Os atos podem ser ambivalentes imbricam (porém, a implicação encontra-se) no ato da 

bondade, no ter algum ganho, que seja um prazer advindo do simples fato de fazer bem a 

alguém e aliviar uma dor – é isso que esta pesquisa quer enfatizar. Propor às ONGs que 

entendam mais o motivo daquele que doa, aproximem-se dele para desenvolver uma relação, 

um vínculo. 

 Ainda nesse bloco, a doadora Paloma expressa de maneira significativa de onde vem 

sua vontade de doar explicando que foi influenciada pela mídia.  

 

Paloma: Sempre quis ajudar saber o que eu posso fazer, então, aí eu começava desde 

pequena quando tinha criança esperança na televisão... Eu ía lá e ligava, ligava, ligava e 

quando vinha a conta a minha mãe ficava brava, mas eu falava mãe tem que doar ..... 

 

A doadora fala que sua relação de doação foi incentivada pela publicidade através do 

programa de televisão Criança Esperança, da Rede Globo. No decorrer da conversa, ela 

também admite que é influenciada pelas práticas religiosas advindas de sua mãe que é 

espírita. Aqui nos deteremos no assunto comunicação e mídia. 

Guattari, Rolnik (1986, p.47): “A possibilidade de reapropriação da mídia, através, por 

exemplo, das rádios livres, pode subverter a modelização da subjetividade.”. 

Hoje, em 2012, não se pensa mais em rádios livres, mas na internet como aliada na 

permanente construção de novos modelos de subjetividade, na luta pela singularização do 

indivíduo e na universalização do ato solidário de doar. Os meios de comunicação falam para 

as pessoas e transmitem seus recados pelas pessoas. O sentido que o Criança Esperança teve 

para a “menina Paloma”, veio se reunir a outras questões da vida dela que a tornaram 

doadora. Quando ela assistia ao programa de televisão foram retidos alguns valores relativos à 

solidariedade. O papel da TV em sua vida, o se ligar aos artistas e todo o aparato publicitário 

contribuíram para brotar esse sentimento altruísta em Paloma. Ela foi capturada pelo efeito 

sedutor da mídia quando pequena e até hoje reproduz o gesto de doar. 
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Paloma – A gente tem que se doar para o próximo, para o mundo caminhar, o mundo girar, 

se uma pessoa ver que estou fazendo bem para ela, ela vai replicar isso. 

 

Guattari, Rolnik (1986, p.50): “É preciso que cada um se afirme na posição singular 

que ocupa; que a faça viver, que a articule com outros processos de singularizarão, e que 

resista a todos os empreendimentos de nivelação da subjetividade.”. 

Essa nivelação corta o processo vivo, não permite o que a doadora propõe, um 

caminhar, um girar, por isso, a proposta é orientar-se no sentido de quebrar barreiras, propor 

novas formas de doar e principalmente replicar que as doações podem ser mais solidárias e 

não somente doações para atender algum interesse particular como o viés hoje empregado 

pelos captadores de recursos, doar por doar, doar para fazer o bem replicar isso. 

O diálogo entre os participantes se segue, eles falam sobre problemas como a 

desigualdade social e outros. Quando passamos a falar sobre por que as pessoas não doam 

mais para ONGs com HIV, ex-presidiários, encerramos com o bloco 4. Assim ouve-se Tadeu 

falar: 

 

Olha Miriam, de qualquer maneira eu acho que os nossos meios de comunicação em massa 

mostram muito problemas ambientais, não é? Você tem muitos documentários na televisão, 

na Tv a cabo... Isso é muito mais falado do que ... Do que idosos abandonados ou 

presidiários, então, talvez por isso. 

 

Para fechar, Silvana procura alertar e talvez mobilizar doadores para outras causas, um 

contraponto explícito ao primeiro grupo: 

 

Silvana: hoje, eu não escolheria doar, doar para uma ONG de meio ambiente, porque eu 

acho que é obrigação das empresas investirem pesadamente nessa área, né? 

 

O entrevistado que falou em separado com a pesquisadora teve seu discurso pautado na 

mesma linha, porém destacou-se a seguinte fala dele: 
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Emerson - Só doa quem pode, começa a partir daí, eu só vou doar a partir do momento que 

não me faltar, né?... Então por exemplo, o mínimo para eu sobreviver... Aí se eu quiser 

compartilhar, tudo bem, se não, não. 

 

Emerson fala um pouco sobre doar o excedente. Algo óbvio, porém nada óbvio se a 

reflexão partisse para: o que é sobrar? Se ele compra um celular, um carro, assina o pacote da 

TV a cabo, todo dia almoça em restaurantes diferentes, ele optou por um padrão de vida de 

classe média alta e as sobras podem ser o excedente do excedente.  

A intenção é demonstrar que cada grupo deve ser lido de forma particular pelo 

pesquisador. Os gerentes de organizações não governamentais ou os captadores devem 

desenvolver durante as conversas uma linguagem que os aproximem das pessoas envolvidas 

com a causa. Para isso, é interessante acumular experiências de conversas, preferencialmente 

entender os motivos das pessoas que doam. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados desta pesquisa permitiram-nos entrar em contato comum exercício de 

reflexão sobre o doador e os atravessamentos subjetivos presentes no ato de doar. Aqui se 

buscou entender as forças que mobilizam alguém a doar, e constatou-se que a doação como 

um ato de bondade em si é acompanhada de vários outros aspectos subjetivos. É preciso 

entender que é um trabalho contínuo, levando em conta o que há de próprio em cada sujeito, 

tanto doador quanto captador, e ali será desenvolvido um relacionamento, haverá um 

crescimento de ambos os lados, recíproco;quando há um encontro sincero, o crescimento dos 

sujeitos envolvidos é inevitável. 

É muito comum doar e esperar algo em troca. Alberoni e Veca (1992, p.24): “A 

doutrina do amor divino (ágape) aponta para uma meta infinita que nunca poderá ser 

alcançada, mas para a qual os homens devem tender. Dizer como aproximar-se dela, vivendo 

no mundo, tornou-se tarefa da razão.”. Os embasamentos teóricos foram importantes para 

alimentar e aprofundar o diálogo. Desta forma, foi possível apreender o fenômeno, entender 

suas contradições e amadurecer uma postura a ser mantida em prática. 

A personalidade, o sujeito, a subjetividade, as forças sócio-históricas, a expressão da 

experiência pessoal do doador, considerando os afetos, as emoções – são o território fértil do 

profissional na área de captação de recursos. Assim diz González-Rey (2003, p.243):“As 

emoções são verdadeiras unidades que mostram a ecologia complexa em que se desenvolve o 

sujeito, e as mesmas respondem a todos os espaços constituintes dessa ecologia.” Essas 

emoções estão vinculadas às ações, àquilo que sente o doador no momento de investir 

dinheiro em uma ONG.As pessoas quando reconhecidas, são tocadas em sua capacidade de 

amar,e podem despertar para conexões internas mais profundas, ligando-se aos problemas 

humanitários de maneira mais consciente. Quando percebidas nas suas próprias realidades 

subjetivas, as pessoas podem transformar os padrões de subjetividade engessados e refazer 

enredos ao acionar vetores de contágio que sejam capazes de mobilizar sujeitos a realizarem 

doações, numa “micropolítica para o bem”.  

 

Parece-me essencial que se organizem assim novas práticas micropolíticas e 
microssociais, novas solidariedades, uma nova suavidade juntamente com novas 
práticas estéticas e novas práticas analíticas das formações do inconsciente. Parece-
me que essa é a única via possível para que as práticas sociais e políticas saiam 
dessa situação, quero dizer, para que elas trabalhem para a humanidade e não mais 
para um simples reequilíbrio permanente do Universo das semióticas capitalísticas. 
(GUATTARI, 1989, p.35) 
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Emilia, uma das participantes desta pesquisa,diz em uma das falas: “Mas é uma 

progressão geométrica, cada pessoa que você ajuda já traz mais outra e mais outra.” Como 

os captadores utilizar-se-iam deste estudo com base nas teorias apresentadas para entender 

mais a relação com seus doadores pode ser tarefa simples, apenas irá requerer um pouco de 

planejamento e empenho para uma campanha que demonstre que o altruísmo pode se 

desprender um pouco mais das amarras capitalísticas egocêntricas do interesse permeando 

tudo plenamente.  

O método de pesquisa que foi usado no presente estudo pode ser replicado:  

1. Levantamento de pessoas que possam ser doadores 

2.Contato para chamar para o grupo focal 

3. Preparação de um roteiro para a discussão 

4. Realização do grupo focal 

5. Extração e classificação de aspectos subjetivos da conversa 

6. Análise 

7. Novo contato 

O processo acima vai se repetir ao longo do relacionamento com cada doador.A ideia 

é que as Organizações privadas de interesse público, as organizações do terceiro setor, 

continuem desenvolvendo planos de mobilização de recursos junto às pessoas físicas, 

jurídicas, privadas e públicas, nacionais e internacionais seguindo prescrições do campo da 

administração.No entanto,as OTSs devem também procurar as motivações que as pessoas 

possam ter, com exceção do setor público que apesar de ter pessoas liderando, são os editais 

burocráticos que determinam aprovação e o volume de doação.  

O mobilizador de recursos age determinado pelas diretrizes administrativas e 

estratégicas, atendo-se muito na objetividade das questões, todavia ao conhecer a realidade, a 

história dos potenciais doadores, estudar as causas que podem levar pessoas a doarem para 

uma iniciativa específica, ele poderá despertar a vontade de doar em cidadãos que muitas 

vezes têm seu interesse voltado para o consumo e investem seus recursos em bens materiais 

que suprem seus desejos alienados, muitas vezes atrelados não ao seus verdadeiros desejos 

mas ao que pensa desejar. Que desejos seriam esses que podem mobilizar uma pessoa a 

ajudar outras pessoas? Faz-se necessária uma compreensão de como os indivíduos que doam 



 

 

140

para as Organizações sem fins econômicos compõem sua própria identidade. Essas pessoas 

carregam uma subjetividade complexa e ao doarem dinheiro para uma organização do terceiro 

setor, materializam muitas vezes desejos também inconscientes. As motivações estão 

conectadas às necessidades de autorealização. 

É interessante pensar em Kosik (2002), que nos remete ao conceito de realidade, 

definindo-a como um conjunto de fatos, fenômenos, que não podem ser conhecidos somente à 

luz da razão, fazendo-se importante percebê-la como um conjunto que incessantemente passa 

por transformações.A realidade tem uma estrutura abstrata que não se compreende pela 

totalidade concreta dos fatos.  

Mais um pensamento de Kosik (2002, p.14) para reflexão: “Os homens usam dinheiro 

e com ele fazem as transações mais complicadas, sem ao menos saber, nem ser obrigados a 

saber, o que é o dinheiro.” Deve estar no escopo de um profissional de captação de recursos 

uma postura de constante conhecimento e questionamento da realidade, que inclui seus 

doadores. A realidade não é mecânica, ela é relacional, o que quer dizer que abarca valores, 

emoções, crenças, e é aí que o captador deve fazer seu trabalho. 
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CARTA CONVITE ENVIADA AOS PARTICIPANTES DO GRUPO FOCAL 
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