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“O Brasil já se asseverou em outro 

logar, é a terra productiva e fertilizante 

da philantropia e da caridade. (...) Sem 

embargo do tradicional movimento de 

nossa dedicação corajosa e permanente 

em matéria de benefícios caridosos, 

esse sentimento se exerce sem 

orientação coordenada, sem 

composição e sem arranjo de espécie 

alguma. Os trabalhos de assistência são 

executados em fragmentos, 

parcelladamente, sem o rigor do 

methodo, sem a cooperação efficaz, 

sem a organização inteligente de 

auxílios recíprocos e resultados 

compensadores. Daí a insufficiencia de 

esforços e a inneficacia dos recursos, 

phenomeno aliás observado em todas 

as ephocas e em todos os tempos.” 

(Ataulpho de Paiva, 1916) 



 
 

 

RESUMO 

 

A filantropia e o acolhimento dos mais carentes sempre foi sentimento notável 

do povo brasileiro. Porém, o compromisso necessário no trabalho voluntário nas 

entidades denominadas agora de Organizações não governamentais tem sido fator de 

impasse nos serviços sociais realizados pelas mesmas. Através da análise da frequência 

do voluntariado da ONG “X”, objeto de estudo de caso do presente trabalho, observou-

se que a taxa de evasão do voluntariado no médio e longo prazo tem aumentado ao 

longo do tempo. Este fator é diretamente responsável pela dificuldade de manutenção 

do trabalho realizado na ONG “X” que atende semanalmente cerca de 130 assistidos. O 

objetivo deste trabalho consiste em apresentar duas ideias principais de leitura acerca da 

evasão deste voluntariado. A primeira ideia parte do contexto histórico e administrativo 

do Brasil a partir da década de 90, onde são apresentados fatores que fizeram as ONGs 

emergirem na conjuntura sociopolítica brasileira, que influenciaram em uma mudança 

gerencial nas Organizações não governamentais desde então. E a segunda, tem seu 

princípio nas questões culturais brasileiras relacionadas à ausência do cooperativismo e 

do associativismo, que são elementos advindos do Brasil colônia. Por fim, com todas as 

ideias discorridas, é feito um caminho de comunicação entre o embasamento teórico e a 

problemática apresentada que conclui que as justificativas analisadas são a principal 

sustentação para a evasão de voluntariado fixo da ONG “X”. 

 

Palavras-chave: ONGs; Terceiro Setor; associativismo; evasão; voluntariado. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso tem como propósito apresentar duas 

chaves de leitura relacionadas à evasão do voluntariado fixo de médio e longo prazo 

dentro de uma ONG que atua no município de Volta Redonda e cidades vizinhas do 

interior do estado do Rio de Janeiro, com trabalhos voluntários em diversas áreas da 

Educação, a ONG “X”. Tem a finalidade de discutir fatores atrelados às Organizações 

Não Governamentais (ONGs), no que tange à concepção, ao histórico, e ainda aos 

dilemas e polêmicas que a cercam relacionados ao processo de voluntariado, 

associativismo e cooperatividade.  

 

O objetivo geral deste trabalho consiste em analisar a taxa de evasão do 

voluntariado que a ONG “X” enfrenta no médio e longo prazo através de duas 

interpretações sobre a formação das Organizações não governamentais no país. Os 

objetivos específicos residem em apresentar a concepção e o histórico das ONGs; 

refletir sobre a formatação administrativa das ONGs ao longo das décadas no país; 

descrever como se deu as questões culturais brasileiras do associativismo no período 

Brasil colônia, para então encontrar pistas que podem nos ajudar a compreender os 

dados de que dispomos sobre a evasão dos voluntários no médio e longo prazo, na 

apresentação do estudo de caso sobre a ONG “X”. 

 

A justificativa para tal estudo está, em primeiro plano, no vínculo direto que a 

pesquisadora tem com o objeto de estudo de caso. E, em segundo, no intuito de analisar 

possíveis justificativas para a problemática que envolve o compromisso do trabalho 

voluntário no médio e longo prazo na ONG “X” enquanto entidade assistencialista. 

 

O trabalho apresentado irá adotar Metodologia de pesquisa através de Integração 

entre análise Quantitativa e Qualitativa, que segundo Goldenberg (2004), “é um 

conjunto de diferentes pontos de vista, e diferentes maneiras de coletar e analisar os 

dados (qualitativa e quantitativamente), que permite uma ideia mais ampla e inteligível 

da complexidade de um problema”. (GOLDENBERG, 2004, p.62) 
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O Estudo de Caso possui sua construção Qualitativa utilizando seis entrevistas 

fechadas, feitas com dois coordenadores, dois voluntários fixos e dois ex-voluntários da 

ONG “X”, realizadas entre os meses de Março e Outubro de 2017. Também foi feita 

com dados complementares que foram obtidos através das reuniões, observações como: 

assiduidade dos voluntários, participação nas atividades semanais mês a mês, 

responsabilização com novos projetos e o tempo médio de comprometimento dos novos 

voluntários. Segundo Goldenberg (2004), 

 

“A integração da pesquisa quantitativa e qualitativa permite que o 

pesquisador faça um cruzamento de suas conclusões de modo a ter maior 

confiança que seus dados não são produto de um procedimento específico ou 

de alguma situação particular. Ele não se limita ao que pode ser coletado em 

uma entrevista: pode entrevistar repetidamente, pode aplicar questionários, 

pode investigar diferentes questões em diferentes ocasiões, pode utilizar 

fontes documentais e dados estatísticos.” (GOLDENBERG, 2004, p. 62) 
 

 

Essa combinação variada de metodologias, segundo a autora, “tem por objetivo 

abranger a máxima amplitude na descrição, explicação e compreensão do objeto de 

estudo.” (GOLDENBERG, 2004, p. 63) 

 

O anonimato se faz necessário, tanto para preservar a ONG “X”, quanto para que 

os integrantes possam se sentir a vontade ao relatar as dificuldades e expor os problemas 

encontrados. Os nomes citados escolheram por assim fazer. Foram construídos gráficos 

e painéis explicativos com os dados recolhidos, por nossa autoria. Todo o conjunto de 

informações investigado é consubstanciado com o embasamento teórico de Landim 

(1993) e (2002), Tenório (2006), Cabral (2007) e Holanda (1995). As metodologias 

empregadas são: pesquisa bibliográfica, partindo da leitura de livros e artigos científicos 

divulgados eletronicamente; estudo de caso, o qual foi realizado a partir das 

experiências cotidianas da pesquisadora e da participação da mesma em reuniões 

periódicas na ONG “X”.  

 

O trabalho está divido em introdução, quatro sessões e considerações finais. As 

quatro sessões estão assim organizadas: a primeira aborda pontos relacionados às 

concepções do Terceiro Setor e das ONGs em termos conceituais, além de uma breve 

discussão a respeito da multiplicidade das organizações não governamentais; a segunda 

destaca a discussão teórica voltada para um aspecto administrativo e de gestão das 
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entidades, que configura a sua formação ao longo das décadas no Brasil; a terceira 

sessão busca refletir sobre algumas questões culturais sobre o histórico do 

cooperativismo no Brasil colônia, e a quarta e última sessão traz o estudo de caso sobre 

a ONG “X” e uma análise sobre seu processo de manutenção de trabalho voluntário no 

médio e no longo prazo. Por fim, estão tecidas algumas considerações finais, seguidas 

das referências bibliográficas. 
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1. Concepção das Organizações Não Governamentais 

 

 

Esta primeira sessão tem por objetivo apresentar a concepção das Organizações 

Não Governamentais (ONGs), e, ainda, estabelecer uma análise relacionada aos termos 

conceituais destas organizações. 

 

Historicamente, de acordo com Landim (2002), o termo ONG tem origem e 

trânsito internacionais1, é uma importação transposta “em função de relações e 

dinâmicas sociais locais – e é esse o sentido que se busca, ao pensá-lo enquanto 

categoria socialmente construída na sociedade brasileira.” (LANDIM, 2002, p.2). 

  

Segundo a autora, as Organizações não Governamentais (Organizações sem fins 

lucrativos) existem nos mais diversos contextos internacionais e nacionais. Estão 

espalhadas pelo mundo todo, atuando nos mais variados campos, como ambientalismo, 

educação, saúde, feminismo, assistência social, desenvolvimento comunitário... São 

terrenos de ação voluntária e também mercado de trabalho. Possuem suas origens na 

capacidade associativa em prol do bem comum. Ainda segundo Landim, a afirmação de 

uma identidade institucional particular nessas organizações é inexistente, já que suas 

origens são tão diversas e permeiam por indivíduos, empresas, igrejas, fundações, 

associações, famílias e até mesmo algumas, advindas de governos. 

 

Voluntary Organizations, Third Sector, Independent Sector, Charities, Non 

Governamental Organizations, Philanthropy... São vários os termos 

empregados para designar essas organizações – refletindo sua diversidade ou 

diferentes visões sobre elas – cuja tradução para o português nem sempre faz 
sentido, ou o mesmo sentido que têm nos contextos de origem (como é o caso 

por exemplo, de filantropia nos USA). Esses debates só agora vêm chegando 

aqui e – com exceção da conhecida ONG, que também veio do Norte e já está 

devidamente assimilada e retraduzida para o contexto nacional – as outras 

expressões ainda não receberam consagração. (LANDIM, 1993, p.5).  

 

Observar o contexto em que as organizações não governamentais se estruturam 

burocraticamente é partir do pressuposto de que o Estado encontrava-se em 

transitoriedade, ocasião em que foram feitas delegações de funções e papéis. Vale 

ressaltar, que o período foi de extrema fragilidade, descrédito das políticas públicas e 

                                                             
1 Termo criado pela ONU em 1943. 
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uma nova composição dos atores sociais através da sociedade civil. De acordo com 

Landim (1993),  

Pensar essas organizações como setor já é um ponto inicial de dissenso. Mas o 

fato é que sem fins lucrativos não governamental é fórmula que está na moda, 

sendo evocada em diferentes contextos nesses tempos de transnacionalismo, 
transformações do papel do Estado, neo-liberalismo, crise de partidos e de 

valores, afirmações étnicas e religiosas, reconstrução de sociedades civis, 

apartheid social e aprofundamento da pobreza. (LANDIM, 1993, p.6)  

 

Já segundo Tenório (2006) e Cabral (2007), em outra proposta conceitual, as 

ONGs são organizações sem fins lucrativos e estão ligadas ao Terceiro Setor (TS). Uma 

nomenclatura geral adotada para distinguir o conjunto de organizações sociais 

particulares, autônomas e sem vínculo governamental daquelas organizações 

empresariais lucrativas e, também daquelas organizações de caráter governamental 

(TENÓRIO, 2006, p.12).   

 

Cabral (2007) aponta que a literatura assume a tendência de usar a negativa e a 

oposição para caracterizar este Terceiro Setor, ou seja, dizendo o que o Terceiro Setor 

não é, valendo-se de expressões como “não-governamental” e “sem fins lucrativos”. 

Nesse sentido, a autora reflete que apenas a análise dessas características se faz 

superficial, não sendo suficiente para definir tais organizações dentro do contexto de 

aplicação. E segue: 

 
Por outro lado, é possível constatar, ainda, no nível classificatório da análise 

do TS, a presença do social que impõe o diálogo entre os conceitos de 

público e privado, articulado ao objetivo social que regulou a criação da 

organização. Esse diálogo é que determinará aquelas características, pois o 

social se reflete no conjunto de ações, relações, representações, processos e 

estruturas sociais – que se dão nos espaços políticos, econômicos, e culturais 

–, realizados por pessoas, grupos, associações, instituições, classes, no 
conjunto de valores e normas de convivência, que configuram o tecido social 

de uma dada formação econômico-social (CABRAL, 2007, p.9). 

 

De acordo com Cabral, cada organização do Terceiro Setor tem sim 

características próprias, determinadas pelas demandas do espaço social em que atua e 

pelo tipo de serviço que oferece à população. Como alternativas para atender os anseios 

da sociedade, em resposta à limitação do Estado, essas organizações acabam por 

assumirem responsabilidades sociais em diversas esferas: educação, saúde, política, 

moradia, privação de liberdade etc., apresentando características bem distintas.  
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Segundo a Comissão Sobre Governança Global realizada em 1996, em outra 

definição sobre essas entidades, 

 
As ONGs constituem um grupo diverso e multifacetado. Suas 

perspectivas e suas áreas de atuação podem ser locais, regionais ou globais. 

Algumas se dedicam a determinadas questões ou tarefas; outras são movidas 

pela ideologia. Algumas visam ao interesse público em geral; outras têm uma 

perspectiva mais estreita e particular. Tanto podem ser pequenas entidades 

comunitárias cujas verbas são escassas, como organizações de grande porte, 

bem dotadas de recursos humanos e financeiros. Algumas atuam 

individualmente; outras formaram redes para trocar informações e dividir 
tarefas, bem como ampliar seu impacto. (COMISSÃO SOBRE 

GOVERNANÇA GLOBAL, 1996, p. 192). 

 

Salamon e Anheier apud Cabral (2007), destacam que essa caracterização 

associada à multiplicidade de serviços que as associações podem oferecer contribui para 

atrasar a identificação de pertencimento das mesmas no Terceiro Setor, criando entraves 

de variadas condições nestas organizações. Isto também dificulta a identificação formal 

e a constituição de uma estrutura com contornos mais bem definidos para este Setor.  

 

Nesse sentido, vale destacar Caccia Bava apud Cabral: 

 

O Terceiro Setor é um conceito muito abrangente e difuso, que procura 

agrupar uma grande variedade de instituições da sociedade civil, que se 

constituem com objetivos e estratégias distintas e lhes atribui um propósito 

comum, [...] A provisoriedade do conceito de TS não se deve somente à sua 

novidade. Ele é uma proposta de experimentação social, uma tentativa de 

trabalho conjunto que pretende reunir instituições muito diversas (CACCIA 

BAVA apud Cabral, 2007, p. 51). 

 

Assim, fica nítido o dissenso que se estabelece sobre as definições conceituais de 

encaixe das ONGs no Terceiro Setor. Atribui-se como principal causa do dissenso a 

existência de entidades (sob denominação ONG) muito diferentes no que diz respeito 

aos objetivos de atuação e às estratégias utilizadas para atingi-los. Apesar de se 

aproximarem no que se refere ao propósito de trabalhar conjuntamente em prol da 

população desassistida pelo Estado. 
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Cabral (2007) ainda afirma que a respeito do Terceiro Setor é possível 

identificar duas concepções divergentes:  

 

A primeira delas identifica-o como um conjunto de organizações 
suplementares aos órgãos públicos, na área das políticas sociais. A segunda 

entende-o como agente político, de crítica e reordenação do Estado, 

propugnando pelas garantias e pelos direitos sociais. (CACCIA BAVA apud 

CABRAL, 2007, p.15).  
 

 

Unindo as concepções de Cabral (2007) e Tenório (2006) analisamos então, 

visões concordantes sobre esse propósito de ONGs atuarem através da população em 

provimento de agregação das ações do Estado. Estando voltadas para o atendimento das 

necessidades de organizações de base popular, complementando essa ação do Estado, o 

que acaba as classificando como conjunto de entidades suplementares aos órgãos 

públicos. 

 

A concepção de ONG está relacionada à promoção social, com objetivo claro de 

contribuir com um processo de desenvolvimento baseado em modificações estruturais 

da sociedade. A sobrevivência de uma ONG, segundo Williams apud Tenório (2006, 

p.11) “independe de mecanismos de mercado ou da existência de lucro”. Suas ações são 

“financiadas por agências de cooperação internacional, em função de projetos a serem 

desenvolvidos, e contam com o trabalho voluntário” (TENÓRIO, 2006, p. 11). Logo, é 

importante destacar que as ONGs exercem suas funções e atividades através do trabalho 

voluntário e não devem produzir lucros para quaisquer dos agentes que nelas atuam. 

 

Seja através da perspectiva teórica de Landim (2002) que evita a caracterização 

das ONGs como terceiro setor, seja através daquela conduzida por Tenório (2006) e 

Cabral (2007), que caracteriza aspectos relevantes do terceiro setor, é necessário 

atentar-se para uma nova configuração do Estado advinda da década de 90. Trata-se de 

um período marcado por uma evidente crise partidária, descrença nas instituições 

públicas, aumento da pobreza e das desigualdades e modificação das funções gerenciais 

do Estado. Período em que também parece notório a ineficácia de um Estado 

centralizador. Trata-se também de uma década cujo governo vigente à época apoiava a 

política econômica neoliberal em primeira instância, abrindo portas para a entrada de 
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capital especulativo no país, assim como a permanência e a estruturação de entidades 

privadas no Brasil, inclusive aquelas sem fins lucrativos. 

 

Por fim, podemos concluir que, nas diferentes concepções de ONGs expostas 

por Landim (2002), Tenório (2006) e Cabral (2007), em relação à característica 

opositora e complementar em que a definição conceitual dessas entidades se encontra, 

pode-se perceber que não existe um consenso, e sim diferenciações conceituais. Este 

fato não restringe uma análise específica de conceito, ao contrário disso, abrange a 

multiplicidade de identidades observadas nessas organizações. Podemos observar 

também, que a atuação dessas entidades não visa nenhum tipo de lucratividade. Quanto 

ao que cerne à problemática proposta sobre o estudo de caso, em definição do conceito e 

estruturação das ONGs, identificamos que a base dessas instituições é o trabalho 

voluntário de médio e longo prazo (voluntariado fixo), não o eventual (que demais 

instituições sempre buscam na realização de eventos em periodicidades diversas). 

Assim sendo, sabemos que é de primordial necessidade a existência do associativismo 

para o prolongamento do tempo de vida das ONGs. 
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2. Contexto Histórico de surgimento das ONGs no Brasil 

 

 

Esta sessão possui uma das chaves de leitura para a observância da situação-

problema da ONG “X”. Parte-se aqui, para uma breve descrição do contexto histórico 

em que surgiram as ONGs, para que se possa analisar como foi feito o recorte 

administrativo do desenho atual no Brasil, identificando as necessidades de gestão e 

mudanças políticas e de atores sociais ao longo do tempo. Para isso, foram criadas as 

Figuras 1 e 2, com base em Tenório (2006). 

 

Figura 1: 

 

 

Figura 1 – (Tenório, 2006, p.12). 

 

A Figura 1 esclarece que o período histórico que sucedeu a II Guerra Mundial 

gerou grandes transformações no espaço social. Transformações relacionadas, 
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principalmente, à economia e às relações políticas. Com tais transformações, surgiram, 

segundo a denominação de Tenório (2006), os “problemas globais”.  

 

 

 

 

Figura 2: Problemas globais surgidos após a II Guerra Mundial 

 

 

Figura 2 – (Tenório, 2006, p.12). 

 

Segundo Tenório (2006), esses problemas globais ocuparam o mundo num curto 

espaço de tempo, e o Estado, sozinho, já não daria mais conta de resolvê-los. As 

“soluções agora dependem da capacidade de articulação de um espectro mais amplo de 

agentes sociais” (TENÓRIO, 2006, p. 11). Assim, a sociedade civil passou a intervir 

com maior frequência e de forma não tão organizada e pouco gerenciada, tentando 

ocupar esses espaços e propondo que os aspectos sociais do desenvolvimento fossem 

vistos com mais cuidado, assumindo maior destaque como atores sociais. 

 

As ONGs têm seu pano de fundo nesses problemas globais, ou melhor, na 

amenização deles. Neste contexto, sua maneira de se organizar, com poucas normas e 

processos burocráticos (o que de certa forma facilita o trabalho delas), dentro de uma 

resolução ágil de problemas, faz com que exista uma limitação gerencial, pois suas 

definições de hierarquia e desempenho de papéis não são bem definidas. 

 

Para fazer face a esses problemas que se acirraram, as ONGs, que 

inicialmente tinham caráter assistencialista, já que eram ligadas 

principalmente a grupos religiosos, se diversificaram e passaram a adotar 

como estratégia a ação localizada e de pequenas proporções, que pretende 
repercussões e transformações a mais longo prazo, em experiências que 

possam ser multiplicadas por meio da formação de novos atores sociais 

(TENÓRIO, 2006, p. 12).  
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Houve, então, uma modificação na atuação das ONGS, que, como bem ressalta 

Tenório (2006) têm sua origem em movimentos religiosos de atuação mais 

assistencialista. Com a evolução de problemas relacionados à pobreza e à violência, por 

exemplo, essa atuação se diversificou voltando-se ao ideal de multiplicação de boas 

ações que pudessem ajudar o poder público na garantia de melhores condições de vida 

aos indivíduos. 

 

Esse ideal de suplementação da atuação do Estado também está evidenciado em 

Tenório (2006), ao apresentar os atores das ONGs: 

 
Atores que não pretendem substituir as ações do Estado, mas que estimulam 

a rediscussão de seu papel, numa perspectiva que inclua a participação cidadã 

no processo de democratização, direcionando o foco do desenvolvimento 

para seu aspecto social e tendo como contraponto os modelos de 

desenvolvimento centrados no Estado e no mercado (TENÓRIO, 2006, p. 

12).  

 

Não há, segundo Tenório (2006), a intenção de promover ações que 

substituíssem ou mesmo impedissem a ação do Estado, mas sim, a inclusão do ideal de 

participação social no processo de democratização, cujo foco reside no aspecto social do 

desenvolvimento. Os novos atores assumem um papel assistencialista, de cunho social, 

porém em constante mutação de características e abrangências, seguindo um fluxo de 

informações e demandas temporais, já que o voluntariado fixo não era comum nas ações 

das instituições religiosas. 

 

Desde então, as ONGs passam por profundas transformações, diretamente 

relacionadas ao momento histórico em que estão inseridas e às condições sociais sobre 

as quais pretendem atuar. 

 

O Quadro 1 apresenta alguns pontos de destaque nessa transformação, que se 

efetivou entre as décadas de 70 e 90, até o perfil de ONG que se tem atualmente. 

Efetivamente, esses vinte anos foram os responsáveis por transformações que 

redesenharam os modelos administrativos das ONGs que hoje convivem na sociedade. 

Na década de 90, vemos uma estruturação burocrática das ONGs que foram 

formalizadas, já que tiveram a oportunidade (como citado em nosso primeiro capítulo) 
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de permanência, por conta da transfiguração do Estado na época, que abriu portas para o 

neoliberalismo econômico e delegou suas funções. 

 

Quadro 1: Transformações ocorridas nas ONGs nas últimas décadas 

 

Década de 

1970 

 Empenho na redemocratização dos países da América Latina, 

mediante ações voltadas tanto para uma política social de 

desenvolvimento comunitário, quanto para a execução de atividades de 

autoajuda, assistência e serviços nos campos do consumo, da educação 

de base e da saúde, entre outros. 

 Nem sempre as ONGs têm uma ideia clara de sua missão, de forma a 

delimitar suas ações, fixar objetivos e metas e avaliar seus resultados. 

Também não possuem uma estrutura gerencial clara, o que dificulta a 

gestão. 

 Na ânsia de atender à comunidade, o que basicamente determina a 

inclusão de um novo projeto ou atividade aos já em andamento é a 

disponibilidade de agenda e o interesse de cada membro do corpo 

técnico, provocando um desgaste muito grande. 

 Sua organização prima pela informalidade, praticamente sem normas 

e procedimentos escritos. 

 O produto de seu trabalho, em geral, não é vendido, o que torna sua 

produção dependente de doações. 

  O tipo de trabalho que realizam apresenta dificuldades para ser 

avaliado, seja por seu efeito de longo prazo, seja por seu caráter mais 

qualitativo. 

Década de 

1980 

 Com as mudanças havidas na conjuntura dos países latino-

americanos, as ONGs passaram a se defrontar com desafios que põem 

em xeque a forma de gestão. 

 Índices cada vez mais altos; implantação de uma política neoliberal 

de desenvolvimento, agravando a pobreza; crescimento do setor 

informal da economia etc. contribuíram para uma nova conjuntura, à 

qual as ONGs tiveram que se adequar. 

 Descrédito do Banco Mundial e das instituições internacionais com 
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relação ao destino dado pelos órgãos governamentais aos recursos 

alocados em programas de desenvolvimento social; 

 Essa conjuntura, aliada à descoberta pelo Banco Mundial de que as 

ONGs podem ser uma das soluções para os problemas sociais do 

desenvolvimento, as obriga a repensar sua missão, sua forma de 

atuação e seu funcionamento. 

Década de 

1990 

 As ONGs assumem desafios diversos, como sair do micro para o 

macro, ou seja, não limitar suas ações a microrregiões e sim contribuir 

com sua experiência para o desenvolvimento macro. 

 Outro desafio consistia em sair do privado para o publico, deixando 

de atuar na clandestinidade para atuar de forma mais transparente, 

divulgando ao público o que são, pelo que lutam e o que propõem. 

 Quanto ao Estado, as ONGs passaram de resistência à proposta, ou 

seja, da ação contra o Estado e à margem do mercado para uma ação 

participante. 

  Uma nova dificuldade limita as certezas quanto aos rumos, pois 

espera-se uma colaboração com o Estado, para a democratização da 

sociedade, propondo uma nova forma de produzir e distribuir bens e 

serviços que supere os limites da lógica do capital, isso recomenda 

acabar com o estatal e reestabelecer o público, e universalizar todos os 

valores éticos. 

 

Fonte: Tenório (2006, p. 13,14 e 15). 

   

  Percebe-se que na década de 1970, as ONGs eram entidades ainda pouco 

organizadas, voltadas essencialmente para o atendimento às necessidades populares, de 

acordo com o que fosse demanda da sociedade civil como um todo. Havia ausência de 

gestão e caráter bem restrito ao espaço de atuação. A partir da década de 1980, com os 

descréditos do Banco Mundial e das instituições internacionais com relação ao destino 

dado pelos órgãos governamentais aos recursos alocados em programas de 

desenvolvimento social conduzidos por ONGs. Assim, as ONGs encaram um desafio 

que modifica sua forma de gerenciamento e gestão. Já na década de 1990, com a 

consolidação do neoliberalismo, as ONGs assumiram o desenho atual, de 
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suplementação do Estado, e com atuações mais abrangentes e menos restritas ao espaço 

em que surgiram. 

 

  Outro marco histórico que é de suma importância destacar em relação às 

Organizações não governamentais é a Lei nº 13.019 de 31 de Julho de 2014. Esta lei 

trata-se do novo diploma regulatório das parcerias entre a Administração Pública e as 

Organizações da sociedade civil. Ela possui embasamento advindo do Inquérito 

Parlamentar que investigou o repasse de recursos federais para Organizações não 

governamentais e Organizações da sociedade civil de interesse público no período de 

1999 até 30 de abril de 2009.  

 

  Com a concepção focada na eficiência e na construção de resultados, 

principalmente no que cerne à publicização, esse marco coloca em primeiro plano o 

accountability, a transparência da ação pública e o planejamento, fator que também 

complementa o reordenamento gerencial e administrativo destas organizações. 

Resultado advindo do recorte ocorrido na década de 90, onde essas entidades passaram 

a exercer um papel de suplementação do Estado. 

 

  Neste sentido, vale destacar Márcio dos Santos Barros (2015): 

 

 O regime jurídico estabelecido pela lei tem como fundamentos a 

gestão pública democrática, a participação social, o fortalecimento da 

sociedade civil e a transparência na aplicação dos recursos públicos, devendo 

obedecer aos princípios que tradicionalmente regem as licitações e 

contratações públicas (Lei nº 8.666/1993,3 Lei nº 10.520/2002, Lei nº 

12.462/2011), e outros mais que são relacionados no art. 5º, inclusive o 

reconhecimento da participação social como direito do cidadão, em suas 
diversas vertentes. Estabelece, ainda, aparentemente de forma exaustiva, no 

art. 6º, nove diretrizes fundamentais do regime jurídico de fomento ou de 

colaboração, dentre os quais merece ser citada a priorização do controle de 

resultados, ou seja, da efetividade da parceria. (BARROS, 2015, p.126) 

 

  Nossa chave de leitura desta sessão para a problemática abordada no estudo de 

caso da ONG “X” fica explicada através dos desafios encarados pelas ONGs a partir da 

década de 90. Período em que o aparelho burocrático das ONGs sofre modificações que 

consistem em mudanças administrativas citadas por Tenório (2006), tais como: sair do 

privado para o público; deixar de atuar na clandestinidade para atuar de forma mais 

transparente, divulgando ao público o que são, pelo que lutam e o que propõem; 
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ampliar suas funções gerenciais e demandar ainda mais o comprometimento dos 

voluntários no médio e longo prazo para o prolongamento de vida das mesmas.  

 

Segundo o International Forum of National NGO Platforms (IFP), as 

adversidades e problemáticas que criaram um cenário de participação da sociedade civil 

em níveis globais, em 2016 são responsáveis pela existência de 10 milhões de 

Organizações não Governamentais no mundo. No Brasil, os últimos dados publicados 

pela Fasfil (Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos) através do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) são de 2010 e confirmam a existência de 

290,7 mil Organizações não Governamentais no país. Em 2017, estima-se que esse 

número tenha saltado para 600 mil em média. Ainda segundo o IFP, aproximadamente 

uma em cada três (31.5%) pessoas em todo o mundo doou à uma instituição de caridade 

em 2015 e uma em cada quatro (24%) se voluntariaram.  

 

Observando mais uma vez a importância da sustentação do voluntariado fixo e 

do associativismo nessas instituições, apresentaremos agora a nossa outra chave de 

leitura para a compreensão da evasão do voluntariado na “ONG X”.     
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3. Análise sociológica da ausência do associativismo brasileiro 

 

Esta sessão se apresenta como uma análise e possibilidade de leitura para a 

compreensão da organização e identidade brasileiras em definição de uma cultura 

nacional não associativa. Traremos aqui, parte do delineamento de um perfil não 

associativo brasileiro. O texto aqui presente possui por finalidade apresentar o aparato 

sociológico advindo da colonização brasileira, que traçou o perfil não associativo da 

população. A abrangência da discussão será pautada nos conceitos de “cultura da 

personalidade”, “cordialidade e civilidade”, criados pelo autor Sérgio Buarque de 

Holanda na obra Raízes do Brasil de 1936. Assim, vale que seja observado todos os 

legados culturais ibéricos e todo o embasamento aqui já vivenciado, para que sejam 

verificados os traços que ainda são encontrados por essa herança colonial. Para analisar 

a situação do associativismo contemporâneo, ou melhor, de sua ausência torna-se 

necessária uma busca histórica de conceitos das instituições que fazem parte desta 

herança, segundo Buarque de Holanda (1995) e segundo Landim (1993). 

 

 Considerando como referência Buarque de Holanda (1995), o início da análise 

que enfatiza as heranças da cultura brasileira é feita localizando Espanha e Portugal 

regionalmente, mapeando e traçando fronteiras destes dois países entre os continentes: 

Europeu e Africano. O que distingue sua cultura, devido ao ingresso tardio na cúpula 

europeia (a partir das grandes navegações), os tornaram em termos “menos europeus” 

que os demais países. Fica claro, pela análise do autor, que eles não tiveram uma 

hierarquia feudal tão enraizada, tendo como consequência disso uma frouxidão 

organizacional trazida ao Brasil, além de uma burguesia mercantil precoce em relação 

aos demais. Ambos não gostavam do trabalho regular e das atividades utilitárias, mas 

sim de serem senhores. Este fato influenciou numa formação de “cultura da 

personalidade”, observada pelo autor no trecho:  

 

Pode dizer-se, realmente, que pela importância particular que atribuem ao 

valor próprio da pessoa humana, à autonomia de cada um dos homens em 
relação aos semelhantes no tempo e no espaço, devem os espanhóis e 

portugueses muito de sua originalidade nacional. (HOLANDA, 1995, p.32).  

 

Ao contrário dos territórios ibéricos, os privilégios criados por esta “cultura da 

personalidade” aqui no Brasil, onde as raízes do patriarcado imperavam, foram muito 
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bem frutificados. Nesta incoerência em nossa vida social, eram comuns iniciativas, que 

até possuíam a intenção de serem abrangentes, construtivas e fortalecedoras, porém 

eram criadas na finalidade de conter as paixões que são frequentes em nosso povo. 

Continham, exclusivamente, o objetivo de separar, ao invés de cultivar uma união. Isto 

implica numa precária e deficiente capacidade associativa em prol de um bem comum 

até hoje.  

  

Outro aspecto importante de análise de Holanda, sobre a falta de associativismo, 

é a sua relação com a aversão ao esforço de médio e longo prazo, característico do tipo 

que o autor denomina ideal “aventureiro”. Isto não quer dizer que o povo brasileiro não 

tenha comoção nas situações de calamidade pública ou tragédias. Ou que não haja 

prestância em casos de emergência e ocorrência imediata.  Porém, no que cerne à 

capacidade formal de comprometimento no médio e longo prazo, o ideal “aventureiro” 

não se encaixa.   

“Uma digna ociosidade sempre pareceu mais excelente e até mais 

nobilitante, a um bom português, ou a um espanhol, do que a luta insana pelo 
pão de cada dia. O que ambos admiram como ideal é a vida de grande senhor, 

exclusiva de qualquer esforço, de qualquer preocupação.” (HOLANDA, 

1936, p.38) 

 

Onde encontra-se um perfil de ator social que possui características de não 

associativismo, com ideal “aventureiro”, de regimento patriarcal e prestância apenas em 

situações imediatistas fica difícil o cultivo da cooperação e do fortalecimento entre laços 

de ética e compromisso.  

 

A cooperação e o associativismo têm seu pano de fundo no esforço sem 

privilégios, numa união que preza o anonimato. Sem interesses pessoais, agindo 

racionalmente em busca de uma organização social que tem finalidade moral e ética em 

prol do bem comum. Neste contexto, qualquer “cultura da personalidade” faz com que 

exista uma limitação no desempenho desse tipo de solidariedade. 

 

 

 

 

Onde prevaleça uma forma qualquer de moral do trabalho dificilmente faltará 

a ordem e a tranquilidade entre os cidadãos, porque são necessárias, uma e 

outra, à harmonia dos interesses. O certo é que, entre espanhóis e 

portugueses, a moral do trabalho representou sempre fruto exótico. Não 
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admira que fossem precárias, nessa gente, as ideias de solidariedade. 

(HOLANDA, 1995, p.39).  

 

  

 Segundo Landim, tratando-se da conjuntura que foi encontrada no Brasil quando 

houve o início da colonização, também podemos destacar: A relação entre o governo 

colonizador e a Igreja Católica; Um sistema de plantation regido pela lógica patriarcal 

de dominação senhorial; Relações pessoalizadas (de dependência), baseadas em alianças 

de reciprocidade verticais (o clientelismo); a “cultura da personalidade” advinda das 

heranças ibéricas; e, junto a tudo, o regime de padroado concedido pelo papado à coroa 

portuguesa. Ocorre no contexto, a presença corrente da prestação de serviços sociais 

pela Igreja, já que se exerce aqui, ao mesmo tempo, o governo civil e religioso.  

 

“Além disso, é de se supor que o papel da Igreja será fundamental na 
gestação de quaisquer espaços, iniciativas e valores ligados ao que podemos 

chamar de atividades filantrópicas na época colonial. Aqui, rituais religiosos 

como o batismo, o matrimônio, os funerais, eram condição do 

reconhecimento social do indivíduo. Pensar essa sociedade passa 

necessariamente pela Igreja e seu papel de órgão público na organização da 

sociedade civil.” (LANDIM, 1993, p.13).  

 

Tais marcas permanecem presentes no desenvolvimento da história brasileira e 

unem-se a todas as características de “cultura da personalidade”, cuja notória aversão ao 

trabalho de médio e longo prazo implica na inexistência de uma esfera que possa ser 

chamada de pública. Neste caso, segundo Holanda apud Avelino (1988), a obediência 

se torna uma virtude suprema deste povo, onde é sempre mais fácil obedecer e mandar 

do que cooperar, colaborar e criar soluções juntos. Verdadeiramente forte, nasce o 

princípio que torna peculiar a disposição de obedecer e a vontade de mandar, outra 

herança da nossa colonização.  

 

“Foram ainda os jesuítas que representaram, melhor de que ninguém,esse 

principio da disciplina pela obediência. Mesmo em nossa America do Sul, 

deixaram disso exemplo memorável com suas reduções e doutrinas. 

Nenhuma tirania moderna, nenhum teórico da ditadura do proletariado ou do 
Estado totalitário, chegou sequer a vislumbrar a possibilidade desse prodígio 

de racionalizacão que conseguiram os padres da Companhia de Jesus em suas 

missóes.” (HOLANDA, 1995, p. 39) 
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É desta concepção e análise histórica que resulta a capacidade organizacional, 

“de todas as associações que impliquem solidariedade e ordenação entre esses povos. 

Em terra onde todos são barões não é possível acordo coletivo durável, a não ser por 

uma força exterior respeitável e temida”. (HOLANDA, 1936, p.32)  

 

 Em contradição ao perfil criado de trabalhador metódico e estável, persistente e 

valorizador do esforço, vemos aqui um perfil “aventureiro”, que busca satisfação 

imediata em suas relações, que não tem capacidade de planejamento para ações futuras 

e duradouras. Em consonância com esse perfil, forma-se uma sociedade rude, disforme 

e alterada apenas por relações passionais e familiares. 

  

As propriedades rurais da época da colonização, para Holanda apud Avelino 

(1988), reforçam os aspectos herdados da cultura ibérica deste trabalhador com ideal 

“aventureiro”, se tornando mais difícil ainda a construção de outras atividades 

econômicas que fossem diferentes de monoculturas com maciça mão-de-obra escrava. 

A falta do trabalhador planejador se reflete na construção precária de nossas cidades, os 

sistemas deficitários de estruturas de serviços básicos que se verifica na fraqueza de 

nossas cidades. “...quase não existiram formas de vida social intermediárias das 

propriedades agrícolas para os centros urbanos...”(HOLANDA, 1995, p.48)  

  

  Esse ambiente rural e doméstico acompanha o indivíduo descendente desta 

cultura ibérica mesmo quando este se encontra em sua vida pública ou em ambiente 

urbano. Observamos aqui que mesmo as iniciativas de caráter coletivo ocorreriam para 

satisfazer certos sentimentos e emoções. Assim vemos a personalidade que se 

transborda da vida privada ao espaço público no Brasil, onde dificilmente existiam 

tendências para a cooperação disciplinada e constante. Holanda apud Mead (1995) se 

utiliza da distinção entre “cooperação” e “prestância” para abordar sobre a solidariedade 

que existe na sociedade brasileira. O autor explica que a “cooperação” e a competição 

são comportamentos orientados, embora de diversos modos, para um “objetivo 

comum”. Já a “prestância”, como na rivalidade, o “objetivo comum” aparece com uma 

importância secundária, o que é primordial é o “dano ou benefício que uma das partes 

pode fazer à outra”. Esse tipo de solidariedade, para Holanda, é o que mais se aproxima 

do contexto brasileiro,  
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“Tanto a competição como a cooperação são comportamentos orientados, 

embora de modo diverso, para um objetivo material comum: e, em primeiro 
lugar, sua relação com esse objetivo o que mantém os indivíduos respectivamente 

separados ou unidos entre si. Na rivalidade, ao contrario, como na prestância, o 
objetivo material comum tem significação praticamente secundaria; o que antes 

de tudo importa é o dano ou o beneficio que uma das partes possa fazer a outra.” 
(HOLANDA, 1995, p. 60 e 61) 

 

 

O indivíduo fruto deste contexto propaga, então, uma fundamentação política de 

predomínio doméstico, exclusivo e particular. Uma cooperatividade sustentada na 

prestância, advinda de momentos e casos calamitosos. Princípios de submissão e de 

extrema obediência, que segundo Holanda, “anula a democracia e o surgimento de um 

aparelho burocrático eficiente”. Produzindo aqui o conceito que o autor denomina como 

“Homem Cordial”, explicado no trecho decorrente,  

 
“...E um dos efeitos decisivos da supremacia incontestável, absorvente, do 

núcleo familiar — a esfera, por excelência dos chamados ‘contatos 

primários’ , dos laços de sangue e de coração — está em que as relações que 

se criam na vida domestica sempre forneceram o modelo obrigatório de 

qualquer composição social entre nós. Isso ocorre mesmo onde as instituições 

democráticas, fundadas em princípios neutros e abstratos, pretendem assentar 

a sociedade em normas antiparticularistas.” (HOLANDA, 1995, p.146) 

 

Para Holanda, “Civilidade” é o oposto deste conceito do “Homem Cordial”. É 

equivalente às boas maneiras, relativo à ética, à modernidade, à educação. A noção de 

civilidade apresenta impessoalização. No contexto da “Civilidade”, segundo o autor, 

temos uma importância básica composta por relações superficiais e padronizadas na 

vida pública e social em oposição às relações que se baseiam no afeto e no sangue, da 

“cordialidade”. Neste caso, uma posição pública de lei geral sobrepõe-se à noção de lei 

particular, a individualização das pessoas e a integração de forma autônoma torna o 

mundo mais amplo, “Um Todo”. Trata-se aqui, da ampliação do individualismo. Isto 

muda as relações públicas da “cordialidade”, e consequentemente, a identidade 

associativa, pois se há respeito, há cooperação.   

 

 Na observância dos atributos e peculiaridades estudados nesta sessão através do 

embasamento teórico de cunho sociológico da cultura brasileira, conclui-se aqui, que o 

perfil do ator social advindo desta cultura, dentro da lógica de cooperação e colaboração 

que se enxerga no trabalhador voluntário de médio e longo prazo onde se predomina a 
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“Civilidade” não se encaixa no perfil do ator social criado no Brasil, advindo da 

“Cordialidade”.  

 

No Brasil, há a regência dos traços procedentes da herança ibérica e da 

participação religiosa, da cultura patriarcal junto com o denominado “Homem Cordial”, 

apresentado por Holanda (1995). Ou seja, o brasileiro possui um perfil não associativo. 

Este fato, pode abrir outra possibilidade de análise para a situação-problema apresentada 

neste trabalho, sobre a evasão dos voluntários da ONG “X” no médio e longo prazo. 
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4. ONG “X”: Um estudo de caso 

 

 

  A sessão referente tem como finalidade alinhar as duas visões trazidas pela 

vigente apresentação na acepção da problemática aqui apresentada. A primeira 

observação teórica de análise é pautada através dos desafios encarados pelas ONGs a 

partir da década de 90, apresentados por Tenório (2006) no capítulo 2 deste trabalho de 

conclusão de curso. Neste período, o aparelho burocrático das ONGs sofre modificações 

que consistem em mudanças administrativas e gerenciais, tais como: sair do privado 

para o público; deixar de atuar na clandestinidade para atuar de forma mais transparente, 

divulgando ao público o que são, pelo que lutam e o que propõem; ampliar suas funções 

gerenciais tornando-se mais ordenadas e sistematizadas. Através dessa chave de leitura 

podemos analisar que a demanda de comprometimento dos voluntários no médio e 

longo prazo aumenta em consequência destas mudanças no recorte estrutural das ONGs, 

fator diretamente proporcional ao prolongamento de vida das mesmas. 

 

  Referente à nossa segunda visão de embasamento teórico, temos como análise, 

a identidade brasileira em definição de uma cultura nacional não associativa. Fato que 

ressalta em nosso povo, as características estudadas por Holanda nos conceitos 

definidos como: “cultura da personalidade”, “tipo ideal aventureiro”, “cordialidade”, 

“prestância” e “homem cordial”. Em um contexto onde podemos concluir que não nos 

falta a prestância e a comoção percebida em casos emergentes e calamitosos (pois o que 

é primordial para nós é o “dano ou benefício que uma das partes pode fazer à outra”). 

Porém, nos falha o compromisso de médio e longo prazo em prol do bem comum, que 

dentro da lógica de “cooperação” é objetivo primordial.  

 

 Para fazer o caminho de comunicação dos embasamentos com a situação-

problema, será necessário apresentar um breve histórico sobre a ONG “X”. Ela foi 

fundada em Outubro de 2015. Foi criada como um projeto social por amigos que 

frequentavam o Centro Espírita “A Caminho da Luz”, localizado no bairro São João, em 

Volta Redonda/RJ. Na ocasião era o grupo responsável pela distribuição de sopa toda 

quarta-feira nas comunidades carentes do Complexo Califórnia (Califórnia, São Luiz da 

Barra, Dom Bosco e São Sebastião), região periférica dos municípios de Volta 
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Redonda/RJ e Barra do Piraí/RJ. Durante o tempo de trabalho nas comunidades 

carentes, o grupo sentiu a necessidade de atender melhor e mais amplamente as 

adversidades e demandas encontradas. Dessa forma, além de realizar ações sociais em 

outros bairros, criou uma nova associação com este foco, com mais autonomia e sem 

envolver qualquer tipo de religião.  

 

A ONG “X” sobrevive com a verba arrecadada no Evento Anual da Tarde de 

Tortas, onde por orçamento previamente calculado, são feitos ingressos para vendas que 

posteriormente são trocados por pedaços de tortas que também são doadas. Vale 

destacar, que a ONG “X” não recebe repasse de nenhuma instância governamental ou 

privada, sobrevivendo apenas da verba arrecadada em eventos e demais doações.  

 

A missão da ONG “X” é, desde então, incubar boas ideias e realizar ações 

sociais em comunidades carentes voltadas para a promoção do amor, afeto, educação, 

cultura, lazer e meio ambiente. Tendo como proposta de valor se tornar uma ONG de 

referência regional. Acredita-se que o objetivo comum entre a proposta da ONG “X” e o 

voluntariado interessado no trabalho realizado pela mesma seja acompanhar os 

assistidos em relação ao desempenho educacional, propor melhorias e reforçar os 

aprendizados destes no médio e longo prazo. Para isso, o desenvolvimento dos projetos 

da ONG “X” são todos voltados para inserção de histórias que promovam ensinamentos 

éticos e morais, para que os assistidos possam transferir esses valores subjetivos em 

suas respectivas realidades.  

 

As atividades da ONG “X” são de embasamento educacional e se dividem em: 

 

ATIVIDADE DESCRIÇÃO 

 

 

 

Clube da leitura 

Um projeto que visa ampliar a educação e 

o gosto pela leitura. Crianças e 

adolescentes leem livros semanalmente e 

fazem resumos escritos daquilo que 

entenderam, assim são avaliados por 

voluntários e recebem notas. Essas notas 

podem ser trocadas por prêmios no fim de 
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cada ciclo. 

 

 

 

Geladeira Cultural 

Onde o intuito da ONG é levar 

cultura a todos os cidadãos, em um mundo 

em que todos podem usufruir, sem 

exclusão. Trata-se de uma geladeira 

mesmo, porém, recheada de livros. A 

ideia é espalhar em locais públicos e 

praças da região.  

 

 

Reforma Solidária de Praças 

O propósito deste projeto também é criar 

um ambiente alternativo para estudos, 

através da revitalização de praças que 

estejam em más condições. Reformar uma 

praça onde haja o mínimo de conforto e 

que mexa com todos pelas cores, arte, 

natureza, cultura e pelo simples fato da 

união e afetividade entre as crianças, pois 

a integração social é algo que o grupo 

prioriza. 

 

 

 

 

Passeios 

Com o intuito de ampliar o 

horizonte das crianças e adolescentes dos 

bairros residentes para fornecer algum 

lazer, surge o projeto “passeios”. Além de 

mostrar uma outra realidade, ele promove 

um networking para as crianças que 

acabam conhecendo e interagindo com 

outras pessoas e em outros lugares.  

 

 

 

 

 

 

Neste projeto ocorrem rodas de conversa 

com as mulheres e meninas das 

comunidades, no intuito de atender 

demandas e assuntos que acabam se 

tornando tabus em seus lares, e no 

objetivo de esclarecer eventuais dúvidas 
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Empoderamento Feminino 

que elas possuem sobre questões diversas 

da vida. A finalidade é auxiliá-las em seus 

crescimentos pessoais e profissionais, 

também sendo um projeto voltado para o 

conhecimento. O grupo escolheu as 

mulheres, pois observou que elas são 

maioria nos projetos e em participação 

ativa dos eventos e campanhas. E também, 

porque elas são a base das famílias 

assistidas nas comunidades, em sua 

maioria. 

Fonte: ONG “X” (2016) 

 

Existem também, eventos que fazem parte do calendário anual da ONG “X”, são eles: 

 

- Campanha de Material Escolar: Ela acontece no início do ano, marcando o 

primeiro evento anual do grupo que é a entrega dos materiais para as crianças. A 

colocação do grupo é que a educação no nosso país é uma área deficitária em relação a 

investimentos, possui forte carência, principalmente na esfera pública. Com isso, como 

uma forma de incentivo e ajuda, são doados Kits Escolares pensando no futuro das 

crianças e, consequentemente, do país. 

 

- Evento Olimpíadas de Redação: Com o intuito de promover uma atividade 

sadia que incentive o gosto pela escrita e a reflexão, as crianças neste evento, fazem 

redações que são previamente avaliadas por voluntários. Após essa análise, as três 

melhores redações são premiadas com: medalhas, certificados e prêmios de 

reconhecimento. Tudo, segundo a ONG “X”, com a finalidade de melhorar a Educação. 

 

- Campanha de Natal: Tendo como justificativa que o Natal marca a vida de 

qualquer criança (pois sempre há expectativa e ansiedade de festejar), a ONG “X”, neste 

evento, se reforça com antecedência, no objetivo de levar presentes e um Papai Noel, 

para tornar o natal das crianças assistidas mais especial. Essa campanha costuma ter 
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duração de três meses para melhor organizar a arrecadação e entrega dos presentes, e a 

captação e orientação dos voluntários. 

 

- Evento Tarde de Tortas: Tendo como finalidade arrecadar o caixa anual da 

ONG “X”, o evento Tarde de Tortas é realizado através da venda de Tortas doadas por 

voluntários, para suprir todos os gastos anuais da ONG “X”. É feita uma análise 

orçamentária no mês de Janeiro, e em Abril é realizada a Tarde de Tortas que tem o 

objetivo de arrecadar todo o dinheiro proposto nesse orçamento de gasto anual. Quando 

questionados sobre o evento, o Coordenador geral explicou que em todas as vezes as 

vendas ultrapassaram o orçamento previamente calculado. 

 

Segundo o Coordenador-Geral da ONG “X”, Daniel Fialho2, 

 

 “Para cada atividade proposta pela organização sempre existe um voluntário 

responsável que deve atuar como coordenador da atividade específica. A 

ONG conta com uma média de 10 voluntários/coordenadores que são fixos e 

com uma média de 130 voluntários eventuais (que fazem doações e 

participam no auxílio de campanhas e eventos). Estes últimos são captados 

através de mídia social e entrevistas básicas. Existe um treinamento para 

determinadas ações sociais específicas, que ocorre com os voluntários 
eventuais antes de eventos, como por exemplo, os passeios. O número de 

assistidos pelo grupo gira em torno de 300 anualmente. Não há programa de 

remuneração.” 

 

A ONG “X” realiza, trimestralmente, uma análise do resultado de todas as ações, 

eventos e campanhas através de feedback em reuniões abertas dos Coordenadores e 

demais voluntários, onde são propostas sempre a implantação de melhorias. Em todas as 

reuniões, segundo analisado pela pesquisadora, foi frequente e recorrente o assunto que 

nos traz a problemática apresentada no trabalho aqui redigido.  A ONG “X” revelou 

através de seu coordenador geral e demais voluntários de médio e longo prazo uma 

grande dificuldade em manter os voluntários em atividades fixas no médio e longo 

prazo. Outra questão que vale destacar é o número de alternância de voluntariado fixo 

ocorrido neste período de vida da ONG “X”. São considerados voluntários fixos de 

médio prazo, aqueles que permanecem nos trabalho por pelo menos quatro meses, e de 

longo prazo, aqueles que estão na ONG “X” desde a sua fundação. Segundo os 

Coordenadores das atividades propostas como permanentes pela ONG “X”, os 

voluntários possuem um pico de interesse satisfatório no início do processo de trabalho, 

                                                             
2 Entrevista concedida em 2017. 
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e posteriormente vão diminuindo sua frequência no grupo até chegar à evasão. Ainda 

segundo a coordenação, cerca de 80% dos voluntários eventuais não permanecem no 

compromisso semanal de atividades da ONG “X”.  

 

Questionados sobre as possíveis causas deste desinteresse, os coordenadores 

Daniel e Fernanda responderam que os voluntários não levam tão a sério o trabalho de 

cunho assistencialista. Daniel abordou aspectos de cumprimento de tarefas, dizendo que 

os voluntários “Não costumam cumprir corretamente os horários ou tarefas que lhe são 

ofertadas para auxiliar os assistidos.” Já Fernanda, coordenadora do Projeto 

Empoderamento Feminino, nos explicou que os voluntários não mantêm a mesma 

empolgação inicial no médio e longo prazo, “Eles se empolgam no início, mas não 

assumem responsabilidades que vão demandar mais tempo e processos de trabalho”. 

Para tanto, podemos trazer novamente as duas possibilidades de diagnóstico e 

reconhecimento desta problemática, que já foram citadas anteriormente: a formação do 

ator social não associativo advindo das heranças do Brasil colônia e o recorte estrutural 

administrativo das ONGs no Brasil atualmente. 

 

No gráfico abaixo, foi feita uma média das listas de presença das atividades 

semanais da ONG “X” desde sua criação e foi elaborada uma relação voluntários 

fixos/mês para que pudéssemos diagnosticar as mudanças quantitativas no médio e 

longo prazo. Nele podemos observar a taxa de evasão do voluntariado fixo de médio e 

longo prazo, como citado anteriormente.  
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Fonte: Material de registro cedido pela ONG “X”, por nossa autoria (2017) 

 

É interessante destacar também, que esse voluntariado fixo costuma sofrer 

alternância de pessoas no médio e longo prazo, o que nos leva mais uma vez a reafirmar 

as justificativas trazidas por Holanda (1995) em relação ao perfil não associativo do 

brasileiro. 

 

No gráfico seguinte, foi feita uma projeção do voluntariado fixo e eventual, para 

que seja observada a presença desconforme, divergente e desigual do número de 

voluntários totais nos meses de abril, outubro e dezembro, que já chegou na marca de 

500 pessoas. Esses três meses são escolhidos pela ONG “X” para a realização dos 

eventos: “Tarde de Tortas (Abril, próximo à páscoa), Dia das Crianças (Outubro) e 

Natal (Dezembro)”. Todos em conformidade com datas de grande comoção social, onde 

podemos observar a aplicação prática da “prestância” do ator social brasileiro. Neste 

momento, podemos destacar Holanda apud Mead (1995) novamente, que se utiliza da 

distinção entre “cooperação” e “prestância” para abordar sobre a solidariedade que 

existe na sociedade brasileira. O autor explica que a “cooperação” e a competição são 

comportamentos orientados, embora de diversos modos, para um “objetivo comum”. Já 

a “prestância”, como na rivalidade, o “objetivo comum” aparece com uma importância 



 
 

37 
 

secundária, o que é primordial é o “dano ou benefício que uma das partes pode fazer à 

outra”.  

 

 

Fonte: Material de registro cedido pela ONG “X”, por nossa autoria (2017) 

 

Em entrevista, um dos voluntários evadidos relatou que o afastamento ocorreu 

por “não conseguir se comprometer nas atividades da ONG que demandam frequência”. 

Foram encontradas outras justificativas para o problema da evasão, que permeiam entre: 

“A ONG precisa que eu me comprometa mais com as atividades propostas”, “Não 

consigo conciliar os compromissos assumidos”, “Não tenho mais tempo para ir sempre 

no trabalho voluntário”. Falas que nos permitem retornar a alusão das chaves de leitura 

referentes às mudanças no recorte atual administrativo/burocrático dessas organizações 

pós década de 90 e no traçamento do perfil não associativo que observamos no povo 

brasileiro através da análise de Buarque de Holanda (1995).  

 

Outra fala que pode confirmar a análise relacionada ao perfil não associativo do 

povo brasileiro no médio e longo prazo no que tange ao “tipo ideal aventureiro” 

proposto por Holanda, é a recorrente na entrevista realizada com um dos voluntários da 

ONG “X”, que diz que 
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 “Muitos voluntários novos acabam desanimando quando veem que as 

atividades precisam de um tempo para que se enxergue algum resultado. 

Creio que a falta de voluntários no desenvolvimento e no planejamento dos 

projetos seja nosso maior empecilho hoje. No dia do evento em si, até sobram 

voluntários, difícil é contar com quem queira tomar a frente e assumir os 

compromissos. As doações costumam ser boas, o que me leva a deduzir que 

doar coisas ou dinheiro seja mais cômodo que doar trabalho em si”.  

 

 

  Através das entrevistas, da coleta de dados em relação à frequência dos 

voluntários e da análise do gráfico criado pela autora, no estudo de caso apresentado 

fica evidente que podemos utilizar como compreensão, entendimento e ponto de vista 

da problemática abordada sobre a evasão do voluntariado tanto a proposta de Tenório 

(2006), explicada através dos desafios encarados pelas ONGs a partir da década de 90, 

onde notam-se modificações administrativas consistentes que ampliam a demanda por 

compromisso voluntariado nas funções gerenciais dessas entidades no médio ou longo 

prazo. Quanto o embasamento conceitual de Holanda (1995), que faz o delineamento de 

um perfil sociológico não associativo no Brasil, onde o ator social brasileiro se 

apresenta como praticante de “prestância” e não de “cooperação”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O objetivo deste trabalho foi realizar um caminho de comunicação entre os 

embasamentos teóricos apresentados pelos autores Landim (1993), Tenório (2006), 

Cabral (2007) e Buarque de Holanda (1995) e a problemática abordada no estudo de 

caso em relação à evasão dos voluntários da ONG “X” no médio e longo prazo, que foi 

diagnosticada através de metodologia de Integração entre análise Quantitativa e 

Qualitativa.  

  

Inicialmente foi feita uma apresentação histórica e conceitual das Organizações 

Não Governamentais, onde foi identificado que a base dessas instituições é o trabalho 

voluntário de médio e longo prazo (denominado voluntariado fixo), não o eventual (que 

demais instituições sempre buscaram na realização de eventos em periodicidades 

diversas), concluindo que é de primordial necessidade a existência do associativismo 

para o prolongamento do tempo de vida das mesmas. 

 

 Em seguida, construímos a primeira chave de leitura para a problemática 

abordada no estudo de caso da ONG “X”, que ficou explicada através dos desafios 

encarados pelas ONGs a partir da década de 90. Período em que o aparelho burocrático 

das ONGs sofrem modificações que consistem em mudanças administrativas, tais como: 

sair do privado para o público; deixar de atuar na clandestinidade para atuar de forma 

mais transparente e divulgando ao público o que são, pelo que lutam e o que propõem. 

Concluindo que a nova apresentação do Estado neoliberal cobra uma ampliação das 

funções gerenciais nessas entidades, e consequentemente, o aumento da demanda por 

comprometimento de voluntários no médio e longo prazo. O ator social a partir deste 

contexto histórico é cobrado por uma postura de cooperatividade dentro destas 

Organizações.  

 

 Na terceira sessão, foi abordada uma segunda via de comunicação e leitura para 

a problemática analisada, onde o perfil sociológico brasileiro exposto por Holanda e 

Landim foi delineado para a formação do ator social não associativo que encontramos 

no contexto brasileiro. 
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 A última parte do trabalho foi apresentar a ONG “X” e o estudo de caso através 

de metodologia de Integração entre análise Quantitativa e Qualitativa, abordando a 

problemática de evasão da mesma. Paralelamente, foram expostas entrevistas, gráfico e 

dados complementares que comprovam a integridade do objeto de estudo.  

 

 A conclusão final é que através do estudo quantitativo e qualitativo realizado 

desde a criação da ONG “X”, foi possível investigar as características relevantes para 

que seja feita uma análise dos fatores que podem ter ocasionado o aumento da evasão 

do voluntariado fixo no médio e longo prazo. O primeiro fator apresentado foi que com 

a mudança no modelo administrativo e burocrático das ONGs a partir da década de 90, 

os voluntários necessitam de mais comprometimento com a entidade para que haja 

prolongamento de vida da mesma, o que de fato não ocorre. E o segundo fator 

observado como explicação deste problema permeia entre a construção do ator social 

brasileiro que tem uma característica não associativa intrínseca das heranças ibéricas, 

onde não há cooperação para um objetivo comum, e sim a prestância em casos 

eventuais, o que podemos observar no comportamento de médio e longo prazo dos 

voluntários da ONG “X”. 
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