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RESUMO 

 
 

Este trabalho buscou três objetivos. O primeiro de verificar vínculos que se assemelham a 
manifestações da dádiva no Projeto Apoio a Distância (PAD). O segundo objetivo pretendeu 

discutir a dádiva no conceito de Jacques Godbout e sua manifestação no Projeto Apoio a Dis-
tância. E o terceiro de demonstrar a importância da dádiva na estruturação, manutenção e sus-
tentabilidade do projeto. O trabalho demonstra como o projeto colabora para a geração de 

vínculos, principal propósito da dádiva, o que pode contribuir para o aperfeiçoamento e a per-
petuidade do próprio projeto. Mesmo baseando-se em uma única iniciativa, inúmeras organi-

zações do Terceiro Setor trabalham com iniciativas semelhantes, estendendo as descoberta do 
trabalho a estas também. Realizado por meio de estudo de caso do projeto em Salvador (BA), 
volta-se para o apoiador ou padrinho, com a perspectiva de demonstrar que a ação da dádiva 

não é circunscrita ao apoiado, mas envolve os dois pólos da relação. O posicionamento do 
Brasil não mais como um país recebedor de projetos de cooperação internacional, mas como 

um país doador ou player, contribui para o surgimento da necessidade dos gestores de criação 
de estratégias de sensibilização de famílias brasileiras para a continuidade do projeto, as quais 
devem considerar a presença do dom. 
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ABSTRACT 
 

 
The first will highlight that resemble the manifestations of the gift in the Distant Support Pro-

ject (PAD). The second aim is discuss the gift between strangers on the concept of Jacques 
Godbout and its manifestation in Distance Support Project (PAD). And the third is demon-
strate the importance of gift for the structuring, maintenance and sustainability of PAD. The 

dissertation will show how the project helps to generate links which is the main proposal of 
the gift, possibility also contributing to improve and maintain the project itself. Even being 

based in an unique initiative, many third sector organizations work with similar proposals 
expanding the findings of the work to these as well. Based on a case-study of the project in 
the municipality Salvador (Bahia) it is addressed to the sponsor showing that the gift is not 

only forwarded to the sponsor. It is a two way relationship. The Brazilian position of a no 
further supported country from international cooperation projects but as a donor country or 

player push managements to create strategies in order to mobilize Brazilian families to con-
tinue the project that should consider the gift. The work shows invisible relationships (gifted 
ones) that deserve to be observed.  

 
 

 
Keywords: Gift; Strange; Third Sector; Distant Support Project (PAD). 
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1 INTRODUÇÃO 

Entendida como “qualquer prestação de bem ou de serviço, sem garantia de retorno, com vis-

tas a criar, alimentar ou recriar os vínculos sociais entre as pessoas” (GODBOUT, 1999), a 

dádiva, também denominada de dom, ainda conhecida como a tríplice obrigação de dar, rece-

ber e retribuir (MAUSS, 1950) tem suscitado nas últimas décadas a criação de grupos de pes-

quisas e uma reiterada discussão crítica sobre o tema em oposição à concepção de ser humano 

essencialmente egoísta, que age apenas impulsionado por seus interesses estratégicos de curto, 

médio ou longo prazos. 

Para os adeptos do novo paradigma, o fortalecimento dos laços sociais na sociedade atual dar-

se-á em um ambiente de valorização da doação, confiança, solidariedade, que pode ser expli-

cável pelo paradoxo da dádiva e não pelo interesse individual ou pela burocracia estatal. An-

tes da produção de bens ou mesmo da constituição de uma família, o fundamental é a constru-

ção do laço social. “O laço é mais importante que o bem”, eis a defesa do dom. O antiulita-

rismo professado pelos estudiosos da dádiva não diz respeito ao não-utilitário, inútil, gratuito, 

sem razão de ser. A aliança viabilizada pelo dom possibilita a transição, sempre revogável, da 

desconfiança à confiança. Enfim, representa o que há de mais útil no mundo, é condição sine 

qua non de todo empreendimento, prosperidade e felicidade e tal utilidade não se acessa a 

menos que se escape do viés utilitário. (MORAIS, 2004). 

A tentativa de evidenciar que “um outro mundo é possível” e já está presente na sociedade 

atual, apesar de ainda estar reduzido a determinados âmbitos ao contrário das sociedades anti-

gas estudadas por Mauss (1950), que se fundamentava na própria dádiva, por si só valeria este 

exercício de reflexão. Entretanto, como está dissertação é fruto de um Mestrado Profissionali-

zante, pretende também oferecer uma contribuição prática para as organizações do Terceiro 
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Setor1 por meio de um estudo de caso do Projeto Apoio a Distância, gerido pela Fundação 

Avsi, em Salvador (BA).  

Para tanto, busca-se revisar o percurso teórico dos estudos sobre a dádiva a partir dos estudos 

de Marcel Mauss em sociedades tradicionais até a atualidade; identificar as modalidades da 

dádiva na sociedade atual e apontar a partir da caracterização da dádiva ao estranho na socie-

dade atual sua manifestação no Projeto Apoio a Distância, com o propósito de verificar as 

manifestações da dádiva no referido projeto, acenando aos seus gestores, bem como a de ou-

tros projetos sociais em geral, a presença de relações invisíveis (dadivosas) dentro da iniciati-

va e que merecem ser consideradas. 

A Fundação Avsi é uma organização não governamental italiana, fundada em 1972, com a 

missão de promover o desenvolvimento humano, dando ênfase à educação e a promoção da 

dignidade da pessoa em todas as suas expressões. Inspira-se na Doutrina Social da Igreja Ca-

tólica, encontra-se presente em 37 países, executando 120 projetos, em 2008, a Avsi arreca-

dou 33 388 milhões de euros, dos quais 51% são recursos privados e deste montante, 35% são 

provenientes de pessoas ou grupos de pessoas físicas que colaboram com o Projeto Apoio a 

Distância. O fato de uma organização não governamental ter a maior parte do seu orçamento 

oriunda de recursos privados, além de maior autonomia na escolha dos projetos, locais e âm-

bitos de atuação, garante também a possibilidade de garantir contrapartida financeira, requeri-

das por organismos multilaterais e órgãos de cooperação internacional, colaborando para im-

pulsionar novas iniciativas da fundação. (AVSI, 2008). 

Dada a relevância do Projeto Apoio a Distância para a AVSI, a proposta desta dissertação é 

demonstrar como esse projeto colabora para a geração de vínculos, principal propósito da 

dádiva, a partir do estudo de como esta se manifesta, o que pode contribuir para o aperfeiço-

amento e a perpetuidade do próprio projeto. Apesar de fazer referência explícita a essa inicia-

tiva da Avsi, inúmeras organizações do Terceiro Setor trabalham com iniciativas semelhantes, 

ampliando assim a pertinência desta dissertação. 

                                                 
1
 A expressão Terceiro Setor é objeto de controvérsias, para efeito deste trabalho, refiro-me a “um conjunto de 

organizações e iniciativas privadas que visam à produção de bens e serviços públicos”. Origina-se a partir de 

uma tentativa de ser definido a partir do Estado (Primeiro Setor), que utiliza recursos públicos para fins públicos, 

e do Mercado (Segundo Setor), recursos privados para fins privados, combinando a finalidade do primeiro e 

recursos do segundo (e também públicos). (SILVA e AGUIAR, 2001).     



12 

 

1.1 CONTEXTO  

O Projeto Apoio a Distância (PAD) é uma iniciativa da Fundação Avsi que consiste em uma 

forma de solidariedade concretizada por meio de uma contribuição econômica, estável no 

tempo e duradoura em favor de uma criança ou jovem específico, com a finalidade de melho-

rar as suas condições de vida, apoiando a entidade educativa que o atende, sem retirá-lo do 

próprio ambiente e do convívio com a família.  

A contribuição econômica é realizada por um sujeito italiano (indivíduo, grupos de amigos ou 

de alunos, empresa) denominado de padrinho ou apoiador. Integra a estrutura do projeto o 

recebimento por parte do doador de notícias e informações sobre o desenvolvimento da crian-

ça e / ou jovem apoiado, o país, o projeto e as atividades da AVSI no mundo todo, bem como 

é permitido o envio de presentes, visitas e correspondências, mediadas pela equipe do projeto. 

(AVSI, 2005). 

O PAD foi iniciado em 1993, quando a Fundação Avsi apoiava em Kampala, Uganda (Áfri-

ca), uma clínica de doentes de AIDS, e se evidenciava o quão intensa era a repercussão da 

doença sobre as famílias, em particular sobre as crianças, as quais ficavam órfãs, abandonadas 

ou com parentes (principalmente avós) sem condições de mantê-los. A Avsi atuava com o 

Meeting Point, ONG local que trabalhava com assistência a aidéticos, mas o grande número 

de crianças abandonadas exigia a necessidade de pensar algo que as apoiasse e as ajudasse no 

seu crescimento.  

No mesmo ano, Rosetta Brambilla, uma italiana radicada em Belo Horizonte (MG), Brasil, 

pede apoio à Avsi para a manutenção de obras educativas criadas na cidade. De ambas as ne-

cessidades (Uganda e Brasil), surgiu a idéia de propor a famílias italianas que contribuíssem 

na educação de uma criança, por pelo menos um ano. (AVSI, 2005).   

Outras organizações, entretanto, já trabalhavam com esse tipo de iniciativa. A primeira expe-

riência que se tem notícia é dos anos 70, nos Estados Unidos, de missionários ligados ao pro-

testantismo para manter os estudos de seminaristas e nos anos 2000 essa modalidade de ajuda 

está disseminada entre várias organizações. Segundo uma estimativa do ForumSAD (Fórum 

que reúne entidades que trabalham com o Apoio a Distancia na Itália), estão envolvidos nesse 

tipo de projeto em torno de dois milhões de italianos que mobilizam um montante de cerca de 

600 milhões de Euros, quantia muito superior aquela despendida pelo Governo da Itália às 

organizações não governamentais. (TONDINI, 2006). 
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De acordo com Tondini (2006), o êxito de iniciativas dessa natureza na Itália, Espanha, Ingla-

terra e Estados Unidos deve-se primeiramente a individualização de um beneficiário bem 

identificado, conhecido pessoalmente, mediado por uma organização, e que para o doador 

torna-se a garantia para o bom uso do dinheiro disponibilizado. Também o fato de que a con-

tribuição seja destinada a um beneficiário preciso possibilita a percepção de maior impacto e, 

portanto, de melhor utilização, mesmo que pequena, da sua ajuda.  

Outro aspecto de grande força é a possibilidade de fazer a experiência de um relacionamento, 

a possibilidade de uma personalização, por meio de troca de correspondência, visitas e ainda 

encontros com a própria equipe do projeto. Em síntese, o grande aspecto de atração do projeto 

é o espaço gerado para a criação de vínculos entre pessoas (estranhos) que devido às distân-

cias – geográfica e socioeconômica - muito provavelmente não se conheceriam. 

[...] l’adozione a distanza funziona molto bene: il tema coinvolge la sfera emotiva 

delle persone, alle quali si chiede di prendersi carico di una situazione di povertà e di 

disagio, solitamente nei paesi in via di sviluppo, attraverso un impegno economico 

costante nel tempo. Il legame che si viene a creare tra adottante e adottato ha la 

caratteristica infatti della continuità. Molte persone che attivano un’adozione a 

distanza sono infatti motivate a non interrompere l’aiuto che rappresenta spesso 

un’opportunità di riscatto dalla povertà per la persona assistita. In tutti i casi, il punto 

di forza di questa pratica solidale risiede nel fatto che l’adozione a distanza consente 

di ‘personalizzare’ l’aiuto e il sostegno economico
2
. (ERI, 2005, p. 76, apud TON-

DINI, 2006, p. 23). 

Ainda merece um comentário a terminologia utilizada para intitular os projetos. Inicialmente 

o termo utilizado foi “adoção a distância”, mas muitas organizações preferiram “apoio”. A 

diferença se dá na ênfase que os dois termos suscitam: “Adoção” destaca o aspecto de respon-

sabilidade, empenho moral (grifo nosso) que o doador assume frente ao beneficiário, substi-

tuído por “apoio” por se pretender como destaca Tondini (2006) de se diferenciar das adoções 

internacionais (outra modalidade de projeto), mas principalmente por ser uma atividade de 

desenvolvimento e não assistencialista, propondo-se a acompanhar um sujeito a melhorar sua 

                                                 
2
 A adoção a distância funciona muito bem: a questão envolve a esfera emocional das pessoas, as quais são co n-

vidadas a atuar sobre uma situação de pobreza e desconforto, geralmente em países em desenvolvimento, por 

meio de um compromisso financeiro estável no tempo. O vínculo que vem a ser criado entre adotante e adotado 

possui a característica de continuidade. Muitas pessoas que fazem uma adoção a  distância são estimuladas a não 

interromper a ajuda que muitas vezes representa uma oportunidade da pessoa assistida escapar da pobreza. Em 

todos os casos, a força desta prática é que o patrocínio conjunto permite-lhe 'personalizar' a ajuda e o apoio fi-
nanceiro. (Tradução nossa).  
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própria condição e não de substituí-lo ou submetê-lo. Na perspectiva da dádiva, não é casual a 

recusa da noção de “adoção”, visto que a noção de obrigatoriedade não é o determinante nes-

sas relações, apesar de estar presente a obrigação do pagamento para a relação se efetuar, é a 

perspectiva de geração de vínculos, fruto de uma liberdade, o traço mais marcante de tal inici-

ativa. (MARTINS, 2002).  

Em 2009, o PAD colabora com aproximadamente 35 000 crianças e adolescentes da África 

(16 507), América Latina (10 597), Leste Europeu (4 385), Oriente Médio (2 350) e Ásia (1 

540). Dentre os números da América Latina, metade deles direciona-se ao Brasil (5 072). Do 

montante de crianças brasileiras apoiadas, quase 40% (1 970) estão em Salvador (BA), há 1 

250 em Belo Horizonte (MG), 1 099 São Paulo (SP), 425 no Rio de Janeiro (RJ) e 328 disper-

sos em outras cidades - Brasília (DF), Itapecerica (MG), Macapá (AP), Manaus (AM), Recife 

(PE), Pintadas (BA) e Cornélio Procópio (PR). O volume de recursos por ano para essas doa-

ções no Brasil totaliza 3 500 milhões de reais, sendo que custa Euro 360 uma “adoção”. 

(AVSI, 2009). 

A Fundação Avsi identifica os doadores, em grande parte na Itália (o trabalho de captação de 

doadores ainda se dá de forma incipiente em outros países), bem como a entidade a ser bene-

ficiada, sendo que a seleção destas se dá por meio de uma relação anterior com a AVSI, seja 

pelo conhecimento travado pela atuação da AVSI em um território, seja por afinidade com a 

missão. 

Os recursos não são transferidos para a criança e/ou jovem ou suas famílias, mas para entida-

des educativas locais – creches, centros de reforço escolar, escolas comunitárias, orfanatos –, 

onde a criança ou jovem está inserido. A utilização do recurso fica a critério de cada entidade. 

Pode ser destinado ao pagamento de colaboradores, alimentação, material didático, fardamen-

to, despesas de custeio (água, energia elétrica, telefone, entre outros) ou quaisquer outros itens 

considerados relevantes para a organização. 

1.1.1 Instâncias/ Atores do projeto 

O Projeto Apoio a Distância tem suas atividades distribuídas em três instâncias: Avsi- Itália; 

Avsi – Coordenação local; e entidade educativa.  
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1.1.1.1 Avsi- Itália – Coordenação Geral  

A sede do Projeto Apoio a Distância na Itália encontra-se na cidade de Milão, Região da 

Lombardia, Norte da Itália. Nessa sede, juntamente com outros projetos da Avsi, concentra-se 

o trabalho de coordenação do projeto, supervisão das coordenações locais e de divulgação do 

PAD na Itália. A divulgação ocorre por meio de jornal, televisão, internet e divulgação na 

rede de voluntários da Avsi formada por cerca de 35 000 pessoas na Itália. Esse trabalho é 

vital para a manutenção do projeto, pois a grande maioria dos doadores (padrinhos/madrinhas) 

são italiano(a)s. 

A comunicação com esses padrinhos/ madrinhas também é gerenciada nessa instância. As 

coordenações locais transmitem as informações sobre as crianças, a coordenação geral verifi-

ca e as repassa aos padrinhos. Ainda cabe a esta o repasse dos recursos financeiros para as 

coordenações locais, bem como a supervisão de todas as atividades.  

1.1.1.2 Avsi – Coordenação Local 

Após a identificação do padrinho por parte da Avsi-Itália, a Coordenação Local do PAD 

aponta a criança ou adolescente a ser apoiado dentro de uma entidade educativa determinada.  

A equipe local estabelece a relação com a entidade educativa, acompanhando a criança, por 

meio de conversas com o diretor da instituição, educadores, a própria criança e visitas domici-

liares, destinadas a conhecer a família da criança e o local onde reside.  

Essa instância estimula e acompanha para que, pelo menos duas vezes por ano, a entidade 

educativa descreva o desempenho da criança ao longo do período, permitindo ao apoiador 

acompanhar o processo de crescimento do apoiado(a). Além dessa correspondência, é permi-

tida a troca de cartas entre o(a) padrinho/madrinha e afilhado(a)s, onde geralmente nasce o 

vínculo afetivo entre ambos. A coordenação local realiza a mediação dessa comunicação, de 

forma que possa evitar abusos de ambos os lados, um possível exagero de pedidos por parte 

das crianças e suas famílias e um desvio de comportamento dos padrinhos em relação às cri-

anças, e ainda assume as traduções das correspondências. 

Para essa correspondência, tal instância responsabiliza-se pela tradução das cartas enviadas 

(para fins do nosso estudo, português/ italiano).  Quando ocorrem visitas de padri-

nhos/madrinhas (dados os custos do deslocamento, ocorre cerca de uma visita por ano de todo 
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o universo de apoiadores), há também o acompanhamento por parte da equipe local durante 

todo o período da visita.  

O trabalho dos técnicos da equipe de Coordenação Local é fundamental para que a entidade 

educativa não perceba o projeto apenas como o volume de recursos adicionais para subsistên-

cia da organização, mas como uma nova forma de incidir sobre a vida das crianças e adoles-

centes. Essa nova forma pode ser traduzida em todos os gestos, no olhar para as crianças, na 

elaboração do relatório de acompanhamento, nas reuniões com a equipe técnica sobre o an-

damento do projeto. Assim, o técnico torna-se uma peça fundamental para compartilhar o 

cotidiano da entidade, partilhar as dificuldades vivenciadas, sensibilizar o(a) educador(a) ou 

muitas vezes apenas escutá-lo. 

Tudo o que o técnico pode e deve fazer é colocar sua humanidade e seu profissiona-

lismo a serviço do desenvolvimento de outras pessoas, exatamente iguais a eles, com 

os mesmos desejos de felicidade e realização. Somente olhando dessa forma para o 

ser humano que está a sua frente o técnico pode favorecer o seu desenvolvimento. 

(informação verbal)
3
. 

A visão de se trabalhar com essa proximidade das entidades educativas reflete-se na organiza-

ção do trabalho como: a instalação de um escritório próximo às entidades; um técnico dedica-

do ao projeto que possa realizar visitas às entidades, às famílias; encontros de sensibilização 

entre as entidades e a equipe técnica, para remontar o significado do projeto esquecido nas 

exigências diárias; e uma supervisão cotidiana das ações. 

No caso de Salvador, a equipe é formada por: coordenador local, dois técnicos e estagiário. 

1.1.1.3 Entidade educativa 

É impossível promover a dignidade da pessoa sem que se cuide da família, dos gru-

pos, das associações, das realidades territoriais locais, em outras palavras, daquelas 

expressões agregativas de tipo econômico, social, cultural, desportivo, recreativo, 

profissional, político, às quais as pessoas dão vida espontaneamente e que lhes to r-

nam possível um efetivo crescimento social. É este o âmbito da sociedade civil, en-

tendida como o conjunto das relações entre indivíduos e sociedades intermédias, que 

se realizam de forma originária e graças à “subjetividade criadora do cidadão. 

(PONTIFÍCIO CONSELHO JUSTIÇA E PAZ, 2005, p. 111). 

                                                 
3
 Secretário Geral da Fundação Avsi, Alberto Piatti, em Buenos Aires, Argentina, março de 2005, em encontro 

de técnicos da América Latina da fundação.  
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O PAD repassa os recursos para entidades da sociedade civil que estejam trabalhando com 

educação por reconhecer que elas trazem consigo: i) uma vivência local que permite uma lei-

tura das necessidades e da realidade mais próxima do que um ente externo obteria; ii) uma 

atitude de responsabilidade, seus integrantes estão envolvidos na ação, o que favorece um 

compromisso real com a sua comunidade; iii) uma legitimidade comunitária, seus represen-

tantes terminam por exercer, graças aos serviços que oferecem à população, a representação 

de pessoas e famílias da localidade; iv) sustentabilidade da ação, como continuarão sua atua-

ção após a conclusão do projeto podem ser os canais para que o aprendizado da ação se perpe-

tue na área. (FONTANA, 2005).  

A utilização dos recursos do projeto fica a cargo de cada entidade, de acordo com as necessi-

dades enfrentadas, e são dialogadas com a Coordenação Local do PAD. Cabe a entidade, em 

estreito contato com a coordenação local do projeto, narrar semestralmente como está a crian-

ça no seu percurso educativo, facilitando o processo de acompanhamento do(a) padrinho/ ma-

drinha, bem como ajudar a criança com a sua própria correspondência como afilhado(a).  

As entidades apoiadas pelo PAD em Salvador consistem em dez iniciativas locais, entre cre-

ches, centros de reforço escolar, escolas comunitárias, com oferta de serviços educativos e 

iniciativas de combate à desnutrição, sendo que o número de crianças apoiadas pelo PAD des-

tas organizações são 1 970. Das dez iniciativas, nove encontram-se nos bairros do Uruguai, 

Joanes, São João do Cabrito e Plataforma, Subúrbio Ferroviário de Salvador, áreas conhecidas 

nacionalmente como Alagados e Novos Alagados pela existência de palafitas, em fase de er-

radicação por meio de programas governamentais. 

A região de Alagados, considerada uma das áreas de maior degradação urbana e ambiental do 

Brasil, é resultado da união de vários assentamentos iniciada na década de 1940, quando o 

município de Salvador enfrentou uma grave crise habitacional. A primeira ocupação da cidade 

chamada de “Corta-Braço” ocorreu em 1946, no bairro da Liberdade, sendo sucedida pela 

ocupação da área de mangue dos Alagados de forma que na década de 70 o IBGE apontava a 

existência de 80 mil habitantes em Alagados. (Aliança de Cidades, 2008). 

O histórico desta área está associado com a ocupação da Península de Itapagipe e em seguida 

à própria constituição do Subúrbio Ferroviário. A península antes era ocupada por pescadores 

e sediava casas de veraneio de famílias abastadas da cidade. Até o ano de 1864, havia casas 
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apenas na costa marítima. A partir de 1869 com a construção do primeiro trecho da ferrovia 

Calçada-Aratu começou a ocupação dos manguezais em direção ao sul da península. 

Com o início do processo de industrialização em Salvador e respectiva construção de fábricas, 

estaleiros e depósitos no bairro do Uruguai no final do século XIX, o processo de urbanização 

foi acentuado, havendo uma mudança no perfil dos moradores, com a presença de operários 

do setor fabril. 

A dinâmica industrial e comercial, juntamente com a instalação da ferrovia, atraiu novos mo-

radores em busca de novas oportunidades de trabalho, de tal maneira que entre 1948-1950 

surgiram as primeiras ocupações nos mangues de Alagados e milhares de famílias, sem alter-

nativa habitacional, passaram a construir suas moradias sobre a maré. Nesse mesmo período, 

era despejada lá parte do lixo da cidade, utilizado pelos moradores para aterro e assim criar 

espaço para novas invasões.  

A atração exercida pelos Alagados para novos moradores pobres devia-se à possibilidade de 

obtenção de emprego em alguma indústria e ao baixo custo da moradia. Não se tratava de 

“terra firme” e por isso não havia retaliação na ocupação como o despejo e a violência carac-

terísticos. Acrescente-se a ausência dos custos de transporte devido à proximidade do trabalho 

e ao acesso a frutos do mar para alimentação e complementação da renda. 

Nas décadas de 60 e 70 agravou-se a dinâmica socioeconômica local. Contribuíram para tanto 

o enfraquecimento da ferrovia com a intensificação do transporte rodoviário, fechamento das 

indústrias com o surgimento dos pólos industriais de Camaçari e Simões Filho e instalação de 

novas avenidas em outras áreas da cidade, transferindo para outras áreas o fluxo de dinamis-

mo econômico. (Aliança de Cidades, 2008). 

A história de Alagados tem como ponto central o acesso ao emprego e à infraestrutura. Se 

inicialmente a indústria foi a grande responsável pelo processo de ocupação, depois, a dimi-

nuição da oferta de postos de trabalho, a intensa migração para a cidade e a periferização da 

população mais pobre deram origem a atual região caracterizada por uma economia deprimi-

da, sem perfil econômico definido, que abriga um dos maiores bolsões de pobreza da Região 

Metropolitana de Salvador (RMS), conforme ilustram os dados socioeconômicos de Novos 

Alagados no ano 2000: 45% da população em idade economicamente ativa não geravam ren-

da; 59% da população tinham renda domiciliar de até meio salário mínimo; 13% dos domicí-

lios não possuíam banheiro e 64% estrutura sanitária incompleta; 21% da população em idade 
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escolar tinham abandonado a escola e 71% encontrava-se em atraso escolar. (Aliança de Ci-

dades, 2008). 

É nesse contexto de vulnerabilidade social que estão inseridas as entidades educativas apoia-

das pelo PAD. São iniciativas de indivíduos ou grupos que se sentiram sensibilizados com a 

situação da infância e juventude em seus bairros, não recebem recursos públicos para sua ma-

nutenção ou recebem-nos de forma insuficiente. Algumas foram criadas por grupos de mães 

que precisavam trabalhar e não tinham onde deixar seus filho(a)s, aos quais se agregaram vo-

luntários(a)s da própria localidade que doavam seu tempo e conhecimento. Outras são inicia-

tivas de religiosos (ou movimentos religiosos) que, residentes ou atuantes nas localidades, 

também decidiram contribuir para a melhoria das condições de vida da infância e juventude. 

As entidades comunitárias apoiadas pelo PAD no Subúrbio Ferroviário são: 1) Associação 

João de Deus (bairro do Uruguai); 2) Associação Luiza Mahin (Uruguai); 3) Creche- Escola 

Canto da Paz (Uruguai); 4) Creche Monsenhor Luigi Giussani (Joanes); 5) Centro de Educa-

ção Infantil Joanes Leste (Joanes); 6) Centro de Orientação da Família (Plataforma); 7) Centro 

Educativo João Paulo II (Plataforma); 8) Creche São José Operário - Sociedade Primeiro de 

Maio (São João do Cabrito); 9) Creche As Heroínas do Lar.  

1.1.1.4 Os padrinhos 

O PAD em Salvador possui quase todos os padrinhos/madrinhas italiano(a)s. São adultos, 

crianças, grupos de amigos da escola, colegas de trabalho, famílias e empresas. Em sua maio-

ria são pessoas de renda mediana, católicos (que se identificam com a AVSI) que para apoiar 

uma criança fazem escolhas no seu orçamento, profissionais liberais, mas também se encon-

tram aposentados, estudantes e faxineiras. Expressam sua decisão de apoiar uma criança com 

as seguintes motivações: solidariedade, compromisso e abertura para acolher o outro e desejo 

de exercitar a paternidade. 

1.2 A ABORDAGEM  

1.2.1 A Pergunta 

Qual a natureza do vínculo estabelecido entre os atores/ pessoas envolvidos no Projeto Apoio 

a Distância? 



20 

 

1.2.2 Pressupostos 

A noção de estranho nos tempos atuais é diversa daquela das sociedades pré-modernas, ao 

contrário destas, o estranho torna-se uma referência central na vida cotidiana. Essa mudança 

deve-se à racionalização das relações a partir do surgimento do Estado e da generalização das 

relações de mercado. A dádiva nos nossos tempos busca minimizar os efeitos de uma intera-

ção impessoal, visando ligar desconhecidos de uma forma que estes sentem a necessidade de 

tornarem-se próximos. (VIZEU, 2009).  

Simultaneamente, dado o grande número de interações sociais a que as pessoas estão sujeitas, 

é impensável a geração de vínculos com todos. Por isso, a presença de organizações que atu-

am como facilitadores para a circulação da dádiva. Com o nascimento do Estado de Bem Es-

tar Social, o poder público torna-se um importante elo no pacto social com sindicatos e em-

presas a fim de garantir um mínimo de direitos sociais a segmentos da sociedade. Para alguns, 

esse modelo de Estado seria também um empreendedor da dádiva moderna, muito embora a 

sua presença nunca tenha sido geográfica e socialmente universal, nem no Norte (Ocidente), 

nem no Sul (países menos desenvolvidos). Contudo, segundo Vizeu (2009), com o nascimen-

to do Estado de Bem Estar Social, o poder público torna-se um importante empreendedor da 

dádiva moderna, entretanto componentes como orientação burocrática e operacionalização 

dos serviços, o Estado pode perverter os fundamentos da dádiva, pois da mesma maneira que 

a equivalência contábil vai de encontro a esses fundamentos, o princípio da racionalidade téc-

nica da igualdade e impessoalidade os contradiz quando diz respeito ao valor de vínculo e à 

reciprocidade pessoal.  

Vizeu (2009), inspirado em Godbout (2009), afirma que mesmo o Estado com a assunção de 

significativa responsabilidade sobre a circulação de bens e serviços, surgem na sociedade civil 

organizações que cumprem esse papel, sem os condicionamentos da racionalidade instrumen-

tal presente nas organizações governamentais e nas relações mercantis. Para os membros do 

movimento antiutilitarista, tais organizações aparecem para atender a uma demanda natural da 

sociedade por vínculos, em meio à pressão da concepção do homo economicus. Ainda que 

essas organizações possuam forte ligação com o Estado e o mercado, por lhe fornecerem re-

cursos e legitimidade, diferenciam-se pelo fato da dádiva estar centralizada na oferta dos bens 

e serviços. Vizeu (2009) menciona que essas organizações por ele reconhecidas como subs-

tantivas, já possuem um reconhecimento na academia a exemplo dos estudos sobre economia 

solidária (FRANÇA FILHO e DIZIMIRA, 1999 apud VIZEU, 2009, p. 420), redes sociais 
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entre organizações (KUMAR et al., 1998 apud VIZEU, 2009, p. 420), os estudos sobre asso-

ciativismo e cooperativismo (ROTHSCHILD-WITT, 1982 apud VIZEU, 2009, p. 420), bem 

como aqueles acerca de organizações substantivas (SERVA, 1993; FRAGA, 2000 apud VI-

ZEU, 2009, p. 420).  

Godbout (1999) não considera que toda entidade do Terceiro Setor seja movida pelo espírito 

da dádiva, apesar de nascerem de um ato de liberdade de seus fundadores e de não visarem 

lucro. Para o autor, “muitas dessas associações logo se afastam desse espírito e passam a as-

semelhar-se ao Estado e ao mercado em sua forma de funcionamento”, estabelecendo dois 

critérios para classificar se uma entidade está regida sob o princípio da dádiva: a não remune-

ração de seus membros para o desenvolvimento das atividades da organização e a inclusão 

entre os objetivos da entidade do atendimento a outras pessoas que não sejam seus membros 

ou integrante de seu núcleo principal. O pressuposto do presente trabalho é que mesmo os 

colaboradores sendo remunerados, parecem existir vínculos de dádiva em iniciativas do Ter-

ceiro Setor por meio da análise do Projeto Apoio a Distância. 

1.2.3 Objetivos 

Objetivo Geral: Verificar vínculos que se assemelham a manifestações da dádiva no Projeto 

Apoio a Distância (PAD).  

Objetivos Específicos: i) Discutir a dádiva entre estranhos no conceito de Jacques Godbout e 

sua manifestação no Projeto Apoio a Distância; ii) Demonstrar a importância da dádiva na 

estruturação, manutenção e sustentabilidade do projeto. 

1.2.3 Metodologia 

O método adotado que orientou a construção desta dissertação foi o estudo de caso, sendo este 

recomendado para a realização de pesquisas sociais empíricas, ao se investigar fenômenos 

atuais dentro do seu próprio contexto, cuja delimitação entre o fenômeno e o contexto não é 

muito marcada. (YIN, 1990). 

Tal opção metodológica possibilita a descoberta de relações que não seriam identificadas se-

guindo outro método e as análises derivadas respondem principalmente às questões por que? e 
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como?. E apesar das conclusões do estudo ser específicas, suas inferências podem ser utiliza-

das e suscitar questões para novos trabalhos e modelos. (CAMPOMAR, 1991). 

As técnicas utilizadas foram: 

a) Workshop e entrevistas com equipe técnica – em 12 de abril de 2010 foi realizado junto à 

equipe técnica do Projeto Apoio a Distância em Salvador (coordenadora e dois técnicos) um 

encontro de trabalho com carga horária de 4 horas sobre o referencial teórico – dádiva -, so-

bretudo a dádiva ao estranho e suas características, a fim de verificar se eles a reconheciam no 

projeto (o que se confirmou plenamente) e também trocar conhecimentos e experiência sobre 

o projeto. Esta atividade buscou promover um espaço de reflexão, a partir de uma discussão 

teórica, sobre a execução de um projeto, colaborando para uma ressignificação da prática dos 

técnicos envolvidos. Como desdobramento da atividade, a equipe, a partir do seu entendimen-

to e das características trabalhadas no workshop, por indicação da autora, selecionou 65 cartas 

do período 2008-2010 que refletem de forma mais explícita as características da dádiva. 

b) Análise de correspondência dos apoiadores – trabalhou-se com a correspondência dos anos 

2008-2010 (até abril de 2010) porque antes o projeto não havia incorporado a prática de ar-

quivamento das cartas. A equipe fazia a tradução e a encaminhava, ficando sem registros sis-

temáticos anteriores da correspondência. No período em questão foram recebidas 200 cartas, 

para fins deste trabalho, foram selecionadas 65 cartas pela equipe técnica e deste universo a 

autora selecionou 15 para serem mencionadas textualmente no presente trabalho para ilustrar 

a análise. 

Quando nos referimos à dádiva no Projeto Apoio a Distância, a atenção se volta naturalmente 

para a criança ou o jovem apoiado. Entretanto, o presente trabalho volta-se para o apoiador. 

Essa escolha fundamenta-se por: i) a dádiva constitui-se por três movimentos, dar, receber e 

retribuir. Buscou-se explicitar que a partir do que a olhos externos seria considerado apenas 

dar, fica patente a presença dos dois outros movimentos, bem como demonstra o ciclo da dá-

diva não ser restrito a uma única instância ou a uma relação, abrange um universo maior, e o 

doador representa tal dinâmica. Evidenciar-se-á que muitas vezes o que impulsiona a própria 

doação é o fato do doador já ter sido objeto de dádiva anterior; ii) como é uma dissertação no 

âmbito de um Mestrado Profissionalizante, é uma contribuição mais significativa para a orga-

nização gestora do projeto a explicitação de mecanismos implícitos na iniciativa cujo conhe-

cimento pode contribuir para a manutenção dos apoiadores, bem como para sua ampliação.  
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c) Pesquisa documental – documentos produzidos sobre o projeto ou que faziam referências a 

ele, bem como também foram consultados trabalhos acadêmicos acerca do projeto na Itália, 

ainda não havia no Brasil nenhuma produção acadêmica abordando-o.   

Merece registro por ter contribuído para a construção da metodologia adotada e para a sensi-

bilização do olhar da autora sobre o projeto a Residência Social, experiência de imersão em 

outra organização, integrante da grade curricular do mestrado, realizada na Associación Cul-

tural para el Desarrollo Integral (ACDI), ONG sediada em Santa Fé, Argentina, que desen-

volve também o Projeto Apoio a Distância e no período, julho de 2009, tive a oportunidade de 

conhecer inúmeras escolas atendidas pelo projeto, bem como apoiadores. 

Também não pode ser desconsiderada a experiência da autora como funcionária da Fundação 

AVSI, entidade gestora do projeto analisado. Apesar de não ter atuado diretamente em tal 

iniciativa, a convivência com os colegas, a escuta dos casos, a participação em reuniões, con-

tribuiu para a associação do projeto com a temática da dádiva.  

O trabalho está organizado da seguinte forma: o capítulo 2 faz a revisão teórica sobre a dádi-

va, partindo do conceito, do seu precursor Marcel Mauss, aborda noções de contrato social, 

mercado e alienabilidade dos bens, relação de co-extensividade entre dádiva e símbolo, dis-

cussão sobre os paradigmas dominantes e a proposição da dádiva como paradigma. Em segui-

da, apresentam-se as especificidades da dádiva na contemporaneidade, em particular nas rela-

ções interpessoais. É finalizado com a apresentação da dádiva ao estranho e suas característi-

cas. 

O capítulo seguinte aponta como a dádiva apresenta-se no Projeto a Distância, a partir da ma-

nifestação das características constitutivas da modalidade de dádiva ao estranho evidenciadas 

na correspondência dos padrinhos/ apoiadores. A análise foi dividida pelas próprias caracte-

rísticas e ilustrada com as cartas. 
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Dar es dar 

y no fijarme en ella 

y su manera de actuar 

Dar es dar 

y no decirle a nadie 

si quedarse o escapar. 

Cuando el mundo te pregunta 

del por qué, por qué, por qué, por qué, 

por qué das vueltas la rueda 

por qué no te detenés, 

yo te digo que dar es dar. 

Dar es dar 

y no marcar las cartas, simplemente dar 

dar es dar, y no explicarle a nadie, 

no hay nada que explicar. 

(…) 

Dar lo que tengo todo me da 

da, da, da ,da, da ,da, da, 

no cuento el vuelto siempre es de más 

dar es dar, 

es solamente una manera de andar 

Dar es dar, lo que recibes 

es también libertad. 

Dar lo que tengo todo me da 

[...] 

Dar es dar, dar es dar 

es encontrar en alguien 

lo que nunca encontrás. 

 

 
[Fito Paez, compositor argentino, Dar es Dar] 

 

http://letras.terra.com.br/fito-paez/
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2 A DÁDIVA OU O DOM  

2.1 O CONCEITO 

Nos últimos 20 anos passa a ser mais visível no campo das Ciências Sociais brasileiras o tema 

da dádiva ou do dom, dada a avaliação de que os paradigmas reinantes não eram suficientes 

para explicar a complexidade da realidade social (CAILLÉ, 1998) e se fortalece, em particu-

lar, nos últimos 10 anos, com o lançamento da publicação “O Espírito da Dádiva” do sociólo-

go canadense Jacques T. Godbout, em colaboração com Allain Caillé, que a partir desse refe-

rencial teórico se propõe a analisar desafios presentes na contemporaneidade, a exemplo do 

egoísmo, altruísmo, violência, totalitarismo, democracia e políticas públicas (PAIVA, 2001). 

O debate sobre a dádiva inicia-se com força e de forma sistemática com a criação do 

M.A.U.S.S. – Mouvement Anti-Utilitariste dans les Sciences Sociales (Movimento Anti-

Utilitarista nas Ciências Sociais), em 1981, na Europa, em particular na França. Além de ho-

menagear Marcel Mauss, sobrinho de Emile Durkheim, fundador da etnologia francesa e au-

tor do “Ensaio sobre a Dádiva” (1924), o nome desta escola reflete sua contundência a favor 

do debate anti-utilitarista da vida social e, em particular, contra o neoliberalismo. (MARTINS, 

2002). 

[...] os estudiosos inspirados pelo M.A.U.S.S. insistem em demonstrar que além do 

social não se reduzir nem ao estatal nem ao mercantil, a obrigação mútua expressa 

no dar, receber e retribuir, enquanto vínculo social, não se liga apenas às sociedades 

do passado, mas está incorporada também nas sociedades contemporâneas. (PIRES, 

2003, p. 03). 

O pressuposto da dádiva se traduz no entendimento do tecido social resultante de uma multi-

plicidade de lógicas não redutíveis entre si, exprimindo valores como doação, confiança e 

solidariedade, só compreendidos na perspectiva do paradigma do dom. (PIRES, 2003).   
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O dom sempre despertou o interesse de antropólogos, também passando a ser objeto de estudo 

de filósofos e sociólogos. Isso se deve por um acentuado questionamento ético da condição 

humana em um mundo desprovido de referentes transcendentais e ao propósito de explicar 

como o vínculo social é constituído, a partir de outro referencial teórico que não sejam as cor-

rentes individualistas e holísticas.(HAESLER in MARTINS, 2002, p. 139). 

A dádiva como uma alternativa de explicação da realidade surge com o “Ensaio sobre a Dád i-

va” de Marcel Mauss, publicado originalmente no Année Sociologique, em 1924 (MOTA, 

2002). A partir de estudos recém realizados por Malinowski, Radcliffe-Brown e Franz Boas 

(LANNA, 2000), o autor realiza uma comparação entre o modus vivendi de diversos povos: 

na Polinésia; nas Ilhas Andaman, oceano Índico; Melanésia; indígenas do noroeste americano; 

Roma; Índia; povos germânicos e Europa Moderna, identificando na dádiva, como produtora 

de aliança, o elemento constitutivo das sociedades (MAUSS, 1950). 

 A aliança, tema caro à antropologia francesa, promovida pelo dom permite uma infindável 

série de uniões: a realização de casamentos, uniões políticas, econômicas, jurídicas e diplomá-

ticas, dando origem a outros estudos como as estruturas elementares de parentesco por Lévi-

Strauss em 1949; a sociedade contra o Estado por P. Clastres em 1978; dívida divina, relações 

de compadrio e patronagem no Brasil por Lanna em 1995 (LANNA, 2000).  

O estudo da dádiva, a partir do olhar sobre as sociedades arcaicas, não significa a defesa de 

um retorno nostálgico ao passado pré-moderno, mas a busca de um “equilíbrio entre o indivi-

dualismo e a moralidade, por um lado, e o direito da dádiva, por outro”, mas uma  categoria 

de análise do vinculo social partindo do entendimento de que a vida é constituída por um 

permanente dar-e-receber (LANNA, 2000, 177). 

A dádiva compreende três momentos: o dar, o receber e o retribuir. Neste tipo de sis-

tema, os bens circulam de modo horizontal e o objetivo da circulação destes bens 

e/ou serviços vai muito além da satisfação utilitária das necessidades. Trata-se so-

bretudo de perenizar os laços sociais. A lógica da dádiva obedece assim a um tipo de 

determinação social específica, pois, ao mesmo tempo livre e obrigada, a dádiva é 

essencialmente paradoxal. (FRANÇA FILHO, 2006, p.5). 

O constante dar e receber implica não apenas uma troca material, mas também espiritual, 

“uma comunicação entre almas”. Assim, a antropologia maussiana é considerada uma socio-

logia simbólica e se analisada também em aspectos ontológicos supõe-se certa alienabilidade 

dos objetos e pessoas envolvidos. O ato de dar implica também uma doação de si mesmo e o 
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recebedor no momento que aceita o objeto ou o gesto de aproximação, deixa de ser distinto do 

doador. Assim, a dádiva não só os aproxima como os assemelha (LANNA, 2000, p. 176).  

Compreende-se como dádiva (ou dom) “qualquer prestação de bem ou de serviço, sem garan-

tia de retorno, com vistas a criar, alimentar ou recriar os vínculos sociais entre as pessoas” 

(GODBOUT, 1999). Também é reconhecida como a tríplice obrigação de dar, receber e retri-

buir, sendo que cada obrigação gera um laço espiritual entre os envolvidos. A dádiva traz con-

sigo uma “dialética social e econômica polarizada pelo prestígio e pela honra”, o que impede 

de reduzimo-la a uma troca (SABOURIN, 2008, p. 133). Denominou-se mana “a força ou ser 

espiritual ou à sua expressão simbólica ligada a uma ação ou transação” (SABOURIN, 2008, 

p. 132).  

A dádiva não é necessariamente gratuita e/ou desinteressada, mas carrega uma originalidade 

distinta da que caracteriza as relações mercantis. Nestas dominam o cálculo da conveniência 

e, sobretudo, da utilidade a ser obtida por meio da troca, com a atenção voltada para o objeto a 

ser trocado, não para a relação que a favorece, enquanto em uma relação de dádiva o primor-

dial é a relação “que o dom chama a existência”, sendo a troca a justificativa para tanto. (PE-

TRINI, 2009). 

No estudo realizado por Mauss, o intercâmbio de dons é a forma de estabelecer relações amis-

tosas, transpondo a desconfiança e, por sua vez, reduzindo a possibilidade de guerras e des-

truição, pois quem dá o dom espera sua retribuição, mas ao mesmo tempo, não o integra o 

cálculo sobre as medidas (a exata proporção) do dar e receber (PETRINI, 2009). Como recor-

da Lanna (2000), o dar pode ser relativo a uma ideologia da generosidade, mas a expectativa 

da retribuição está sempre presente; “o altruísmo puro é uma mistificação” (LANNA, 2000, p. 

176), pois a dádiva é marcada pelo interesse na formação de laços de convivência, sendo ge-

radora de alianças, como bem destacou Mauss. Alianças de diversas naturezas: casamentos, 

políticas (mudanças de chefes ou de camadas sociais), religiosas (na forma de relacionamento 

com os deuses), econômicas, jurídicas e diplomáticas (LANNA, 2000).  

A moralidade de “dádiva-troca” identificada nas sociedades antigas, distinta da troca mercan-

til, foi nomeada por sistema de prestações totais, “aquele no qual pessoas e grupos trocam 

tudo entre si, constitui o mais antigo sistema de economia e direito que podemos constatar e 

conceber” (MAUSS, 2003, p. 299 apud SABOURIN, 2008, p. 132).  
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Integram o universo da dádiva, não apenas os bens materiais, mas bens de natureza relacional 

como visitas, festas, comunhões, esmolas, entre outros, 

E todas estas instituições exprimem unicamente um fato, um regime social, uma 

mentalidade definida: é que tudo, comida, mulheres, crianças, bens, talismãs, solo, 

trabalho, serviços, ofícios sacerdotais e classes, é matéria de transmissão e de entre-

ga. Tudo se passa como se houvesse troca constante de uma matéria espiritual com-

preendendo coisas e homens, entre os clãs e os indivíduos, repartidos entre as clas-

ses, os sexos e as gerações. (MAUSS, 1950, p. 69). 

E tal fusão de bens “no fundo, são misturas. Misturam-se as almas nas coisas: misturam-se as 

coisas nas almas. Misturam-se as vidas e eis como as pessoas e as coisas misturadas saem, 

cada uma, das suas esferas e se misturam [...]”. (Ibid, p. 81). 

2.2 NOÇÕES DE CONTRATO SOCIAL, MERCADO, ALIENABILIDADE DOS BENS 

E PRESTAÇÕES SOCIAIS  

Nas sociedades estudadas por Mauss tudo pode ser objeto de troca. Essa circulação de rique-

zas é o momento “[...] de um contrato mais geral e muito mais permanente” (MAUSS, 1974, 

p.65 apud LANNA, 2000), no qual “[...] a circulação de valores [é vivida] como um momento 

do estabelecimento do contrato social” (Ibid., 2000, p. 179). 

A noção de contrato adotada difere-se da propagada pelos filósofos políticos dos séc. XVII e 

XVIII que defendem o contrato entre indivíduos. No caso em questão trata-se de coletividades 

com obrigações mútuas ou “pessoas morais”; em muitas das trocas, as coletividades são re-

presentadas por seus chefes (LANNA, 2000), são coletividades das civilizações antigas cujas 

prestações estão imbricadas de riquezas materiais e espirituais, enquanto nas sociedades mo-

dernas há uma demarcação nítida entre direitos reais e pessoais, material e espiritual (SA-

BOURIN, 2008).  

Entretanto, percebem-se em Mauss duas visões distintas de contrato: uma entende-o como 

expressão da sociabilidade criada pela dádiva por meio da troca, concebendo-os como não-

individuais, relativo a regras da organização social primitiva (e não a acordos entre indivíduos 

racionais); enquanto a outra aponta a troca como uma forma de fortalecer o contrato (LAN-

NA, 2000). 

De qualquer forma, o aspecto mais relevante sobre a prática da troca e a reflexão sobre ela é 

dar-se conta de que nelas estão implicados outros aspectos não só de origem econômica. Po-
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de-se isolar o aspecto econômico de uma troca, mas poderão se destacar, por exemplo, o as-

pecto religioso manifestado nos sacrifícios, nas palavras das rezas; o aspecto político no caso 

do surgimento de guerras originadas de trocas mal realizadas. Enfim, a troca é um fato social 

total (grifo nosso), no sentido de que condensa em si a totalidade da sociedade e suas institui-

ções, envolve uma visão da moral, literatura, direito, religião, organização do parentesco, en-

tre outros (Ibid.; TRAJANO FILHO, 1992). 

Para Mauss, o mercado sempre existiu, todavia, a atenção desse autor está voltada às formas 

diversificadas da troca, com um duplo objetivo: entender a natureza das transações humanas 

de modo geral e desenhar o surgimento da noção de interesse individual e, por conseguinte, 

do sistema de mercado ocidental. Nesse sentido, ressalte-se que as noções de mercado e con-

trato são consideradas universais, mas não a idéia do homo economicus e do estado de nature-

za (LANNA, 2000). 

Entretanto, a concepção maussiana de moeda, como apontou Malinoswski, é equivocada, vis-

to que só a considera como meio de troca e não de padrão geral de valor, de modo não hierár-

quico, como se dá na sociedade capitalista, talvez isso se dê porque nas sociedades não-

capitalistas estudadas por Mauss o valor dos objetos não está submetido a uma generalização 

quantitativa, transformando-se em padrão ou medida de troca. A atribuição do valor de uma 

moeda em tais sociedades relaciona-se a um valor simbólico, “subjetivo e pessoal”, por isso, 

são menos alienáveis do que a moeda capitalista, sendo que os bens inalienáveis são os mais 

preciosos: mulheres, privilégios transmitidos a um genro, nomes a um filho, entre outros.  

Na economia de mercado, extingue-se a esfera da troca, a importância do objeto depende de 

ser passível ou não à condição de mercadoria, suscetível ao processo de compra e venda me-

diado pelo dinheiro. Assim, a alienabilidade em si adquire o status de valor, a moeda trans-

forma-se em objeto de desejo pela sua capacidade de alienar, definindo-se o mercado como 

uma ampla esfera de troca, enquanto a dádiva relaciona-se a vários campos restritos, com uma 

hierarquização entre eles (LANNA, 2000).  

Entre as formas de prestações, a mais totalizante é o potlatch, festejo religioso de homenagem 

praticado entre povos indígenas, especialmente na América do Norte. Consiste em um ban-

quete, seguido pela renúncia de todos os bens do anfitrião em favor do homenageado, no qual 

podem ser observadas as relações hierárquicas entre os grupos que se reforçam no intercâm-
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bio de presentes.  O valor e a qualidade dos bens ofertados caracterizam o prestígio do home-

nageado e a importância de quem doa. 

[...] chefes, representando diferentes “linhagens” [...]competem entre si, oferecendo -

se mutuamente quantidades cada vez maiores de bens,[...]. “Ganha” o chefe mais 

generoso. No potlatch, as posições políticas, na tribo e nas confederações de tribos, 

são constituídas pela rivalidade entre “casas” [...]. 

A troca também pode aí assumir a forma de destruição de riquezas, os escudos bra-

sonados de cobre jogados ao mar. No potlatch, a troca de certo modo substitu i a 

guerra, mas guardando um sentido de rivalidade: vence quem dá ou destrói mais, a 

“luta dos nobres” é a luta dos grupos. Em certos potlatch, o chefe deve gastar tudo o 

que possui e nada guardar. (LANNA, 2000, p.179). 

Mauss sugere de que na sociedade moderna o jogo e a aposta são formas de potlatch, pois 

além de circular riquezas, estão empenhados a honra e o crédito. Há uma associação universal 

entre troca e sacrifício, sendo o ato de dar relativo à vida e o de receber à morte, tendência que 

no sistema capitalista se esmorece. No potlatch, o ato de receber está associado à morte, e não 

o ato de destruir, este é uma modalidade de doação. “Do ponto de vista do doador, ‘dar já é 

destruir’, um sacrifício, logo um modo de dar vida, de regeneração social. Ao se destruir, tira-

se a vida do objeto, mas recria-se a vida do doador” (LANNA, 2000, p. 184). 

Associa-se ao potlatch a troca e a circulação de nomes. Um potlatch é realizado com o propó-

sito de “ganhar, manter ou recuperar um nome”, angariando reputação. Da mesma forma, ao 

perdê-lo pode se gerar escravidão, enfim, de forma radical, o potlatch sinaliza como a dádiva 

pode ao mesmo tempo significar reputação, sacrifício e escravidão. O líder que perde um 

potlatch não é totalmente destituído de sua autoridade, como é um intermediário, adquire o 

poder de transmitir algo da alma, da identidade, do jeito de ser do vencedor. Então, depara-se 

com duas possibilidades: fazer uma nova tentativa de ganhar um potlatch no futuro ou tornar-

se representante do vitorioso, mesmo com o prestígio reduzido frente a este (LANNA, 2000). 

Na sociedade capitalista, com a forte demarcação entre atos gratuitos e obrigatórios, a dádiva 

se enfraquece. A moral implícita na dádiva é “demasiado dispendiosa e suntuária, assoberba-

da por considerações pessoais, incompatível com o desenvolvimento do mercado e da produ-

ção” (MAUSS, 1974, p.143-144 apud LANNA, 2000, p. 186).   

Mauss defende que nas sociedades modernas a dádiva integra o ato de compra e venda, e não 

sendo paralela ou independente desta, por essa razão minimiza relações que poderiam ser 



31 

 

consideradas de “pura dádiva” no capitalismo como as festas, o Natal e as relações de hospita-

lidade presentes na vida contemporânea (LANNA, 2000). 

A principal contribuição de Mauss como recorda Lanna (2000) não é apontar a presença do 

mercado em outras civilizações, mas identificar a presença da dádiva na contemporaneidade, 

mesmo com todo o desenvolvimento das relações mercantis, além de gestos como o hábito de 

presentear, oferecer hospitalidade, dar festas, a corrente dos estudiosos da dádiva defende a 

existência de uma moral, de uma intersubjetividade presente nas relações. Ou seja, sem negar 

os conflitos entre as lógicas da dádiva e da mercadoria, pode haver uma relação de comple-

mentaridade como se evidenciará no cap. 3 do presente trabalho.  

2.3 A DÁDIVA E O SÍMBOLO – UMA RELAÇÃO DE CO-EXTENSIVIDADE 

Lévi-Strauss, discípulo de Mauss, negando o sistema das três obrigações – dar, receber e re-

tribuir, reduziu a importância da dádiva para as Ciências Sociais, reconhecendo apenas a exis-

tência da troca, afirmando não ter espaço na ciência para as categorias nativas da alma ou do 

“espírito da coisa dada”. Assim, a dádiva passou a ser vista como troca, gerando o “desenvol-

vimento das categorias primitivas que passaria a dar atenção exclusivamente à sua estrutura 

formal, em detrimento tanto do conteúdo como de seu modo de emergência”. (CAILLÉ, 1998, 

p. 5). 

Enquanto a visão estruturalista destaca a forma como principal interesse, ignorando aquilo 

que a faz surgir, Mauss radicaliza a visão de Durkheim de a “sociedade ser concebida como 

uma realidade de ordem simbólica, uma totalidade ligada por símbolos”, trabalha com uma 

perspectiva da natureza simbólica da relação social, retirando daí todas as implicações positi-

vas e negativas, ampliando a adoção da noção de símbolo, para além dos signos lingüísticos 

ou pictóricos (Ibid., p. 5).  

“Símbolos e dádivas são idênticos ou pelo menos co-extensivos”, a dádiva justamente por sua 

dimensão simbólica, ultrapassa a dimensão utilitária e funcional dos bens e serviços. Caillé 

(1986, p.6) reforça a conexão entre dádiva e símbolo, “o que é um símbolo, senão as palavras, 

gestos, atos, objetos e, principalmente, as mulheres e, portanto, os filhos por vir, que são da-

dos solenemente, criando a aliança que afasta a guerra, uma aliança constantemente ameaçada 

de recair no conflito?”, de tal maneira a ponto de apontar que “o símbolo maussiano do sím-

bolo não é a palavra ou o fonema, é a dádiva” (TAROT apud CAILLÉ, 1998, p.6). 
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A leitura da sociedade a partir dessa perspectiva imbrica as noções de utilitário e simbólico, 

de interesse e desinteresse. A delimitação entre o social e o individual dilui-se para uma “gra-

duação e tradução recíprocas, já que os símbolos constitutivos de um plano são passíveis de 

tradução nos do outro”. Assim, os fatos sociais não podem ser vistos como coisas, mas como 

símbolos, onde estão misturadas as dimensões reais e pessoais (Ibid., p. 6) 

A partir da visão de fatos sociais como totais, reduz-se ainda mais a possibilidade de serem 

considerados coisas à medida que reduz a obrigatoriedade, elemento como indicava Durkheim 

de garantia da objetividade. Não significa afirmar o desaparecimento da obrigatoriedade, mas 

esta não é mais exercida com a exterioridade como elemento constitutivo do fato social como 

preconizado por Durkheim. A obrigação reside na submissão ao simbolismo e às exigências 

de dar, receber e retribuir. Trata-se, sobretudo, de uma “obrigação de liberdade”, já que nas 

sociedades tradicionais o trabalho conjunto realizado possui componentes de necessidade, 

obrigação e voluntariado. No fundo, busca-se a superação da temática da obrigatoriedade, “de 

romper sua função explicativa conclusiva, para chegar a uma problemática da determinação 

que atue justamente como liberdade” (KARSENTI, 1994, p, 23 apud CAILLÉ, 1998, p.7).  

Para passar do determinismo objetivista a uma obrigação de liberdade é necessário se deslocar 

do ponto de explicação da relação social para a compreensão e interpretação dessa relação. E 

para essa compreensão, Mauss supera também a dicotomia entre “normal” e “patológico”. Tal 

dicotomia para Durkheim possibilitava extrair os julgamentos de valor dos julgamentos de 

fato, passando de ciência à moral. Era preciso outro passo, e Mauss evoca o “rochedo da mo-

ral eterna”, a qual prega a oferta da liberdade e obrigação simultaneamente, prescrevendo a 

retribuição da “dádiva nobre”. Em síntese, a liberdade e a espontaneidade tornam-se uma 

obrigação,  

A genialidade ou força de Mauss está, portanto, em superar ousadamente o hiato 

durkheimiano entre julgamento de fato e julgamento de valor, entre normal e pato-

lógico, afirmando como moralmente desejável exatamente aquilo que o conjunto 

das sociedades conhecidas parece de fato afirmar como tal, o núcleo invariante de 

todas as morais. (...) Ao mesmo tempo, surge uma resposta para interpretar a ação 

social concreta (...), sendo esta por natureza simbólica, mesclando indissociavel-

mente obrigação e liberdade, interesse e desinteresse. (CAILLÉ, 1998, p. 8).  

Como indica o mesmo autor, pode-se identificar no trabalho de Mauss o fundamento da críti-

ca weberiana ao objetivismo sociológico. Todavia as conclusões de Durkheim possibilitam 

não sucumbir aos “exageros do relativismo weberiano”, o que contribui para uma base mais 

sólida aos tipos-ideais, e a não renúncia da busca de variáveis sociológicas, antropológicas e 
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éticas. Caillé (1998) defende ser Mauss o autor do “único paradigma propriamente sociológi-

co” passível de defesa, apontando dois fatores que impedem o reconhecimento imediato disso. 

O primeiro fator é a certeza da natureza simbólica da realidade social e da forte associação 

entre o simbolismo e a obrigação de dar, receber e retribuir, sem anunciar claramente a “co-

extensividade entre dádiva e símbolo”. Reside nessa relação – dádiva, simbolismo e fato soci-

al total – toda “a força e a fecundidade” do pensamento de Mauss, mas que ao mesmo tempo 

suscita uma teorização sociológica, ainda não produzida.  

2.4 OS PARADIGMAS DOMINANTES 

Como já mencionado, o estudo da dádiva passou a se dar com mais força e de forma sistemá-

tica com a criação do M.A.U.S.S., em 1981, na Europa, em particular, na França, cujo propó-

sito era “resgatar o espírito crítico que presidira à invenção e ao sucesso da escola sociológica 

francesa”, escapando de uma visão utilitarista da sociedade. Apesar de não negar “o interesse, 

o cálculo, a esperteza ou estratégia” presentes na conduta humana, defende que, 

[...] nenhuma sociedade humana poderia edificar-se exclusivamente sobre o registro 

do contrato e do utilitário, insistindo, ao contrário, em que a solidariedade indispen-

sável a qualquer ordem social só pode surgir da subordinação dos interesses materi-

ais a uma regra simbólica que os transcende, essa postura crítica já lança sobre os 

assuntos humanos uma luz singular e poderosa. Que não tinha, e ainda não tem, 

equivalente nem na economia política nem nas filosofias políticas contratualistas 

e/ou utilitaristas. (CAILLÉ, 1998, p. 9). 

O grupo de autores filiados a essa escola são marcados pelos ideais de 68 e apresentam três 

características: o afastamento do abstracionismo estruturalista, valorizando a “apreensão de 

formas concretas de ação”, ao lado de uma maior vinculação com o pensamento anglo-saxão, 

sobretudo, com a filosofia analítica inglesa e o interacionismo simbólico norte-americano – 

Alvin Goudner (sociologia reflexiva), Mary Douglas (antropologia cultural) e uma postura 

marcadamente antiutilitarista. (MARTINS, 2002). 

Tal postura, “a ordem social é irredutível à ordem econômica e contratual”, está presente em 

todas as grandes sociologias clássicas, mas com uma grande fragilidade, pois não conseguiu 

formular um conjunto de conceitos, hipóteses gerais e proposições para a agenda de um antiu-

tilitarismo positivo. Na visão do M.A.U.S.S., o “Ensaio sobre a Dádiva” aponta os fundamen-

tos de que a crítica ao utilitarismo econômico não se restringe aos sociólogos, mas está pre-

sente em todas as sociedades e mais, “a obrigação paradoxal da generosidade é a base de toda 
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moral possível”, superando a visão do “improvável e inencontrável contrato social original”. 

(CAILLÉ, 1998, p. 10).  

Os autores da dádiva sintetizam as ciências sociais em dois grandes paradigmas – o individua-

lismo metodológico e o holismo -, sendo que a dádiva e o simbolismo têm grande potencial 

para se configurar como o terceiro paradigma.  O M.A.U.S.S. foi sobretudo criado a partir da 

recusa de um grupo de intelectuais ao paradigma dominante do neoliberalismo. Com várias 

denominações nas ciências humanas, que refletem os distintos aspectos de tal paradigma (teo-

ria das escolhas racionais, racionalidade instrumental, individualismo metodológico, utilita-

rismo, homo oeconomicus, teoria econômica neoclássica), o neoliberalismo tem como funda-

mento que a sociedade e seu sistema de produção e circulação de bens e serviços são sempre 

gerados a partir das noções de interesse, racionalidade e utilidade (GODBOUT in MARTINS, 

2002).  

O paradigma do homo oeconomicus está de tal forma difuso na era moderna, a ponto de outras 

formas de conceber a sociedade serem desprovidas de legitimidade. Mas é ao questionamento 

e à refutação desse paradigma aos quais se dedicam o M.A.U.S.S. E tal questionamento se 

inicia dirigido a duas noções basilares: preferência e otimização. Entende-se por preferência a 

designação no vocabulário do paradigma em questão por interesse, valores, fins, necessidades 

e paixões. As decisões são tomadas orientadas pelas preferências, considerando a teoria da 

racionalidade instrumental, uma racionalidade dos meios em relação aos fins, sem uma preo-

cupação com estes últimos, tendo a otimização como conceito central. A otimização é vista 

como o esforço de maximizar os benefícios com o menor custo possível e aplica-se tanto às 

esferas individuais quanto as coletivas. Enfim, a visão do homo oeconomicus prega o quão 

otimizado é o interesse individual, mais alto será o bem-estar coletivo produzido numa socie-

dade. (GODBOUT in MARTINS, 2002). 

Um aspecto a ser destacado no pensamento acima é o poder de atração exercido pelo argu-

mento do interesse, o poder de “soberania das preferências”, sobre as quais não há uma preo-

cupação quanto a sua finalidade, de forma que o mercado está estruturado para acolher as 

diversas preferências, mas há uma condição intrínseca: as preferências, independentemente de 

serem valores, crenças, paixões, devem ser passíveis de ser transformadas ou de gerar deman-

das de mercadorias. Mesmo assim, o acolhimento oferecido é precioso em uma sociedade 

onde os indivíduos não estão restritos a uma comunidade fechada, mas expostos a um infinito 

número de relações sociais e influências. Assim, o mercado, apresenta a possibilidade de nos 
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livrar das relações que não nos interessa, sem impedir-nos de obter do outro o que desejamos, 

“o que espontaneamente agrada a todos no mercado é esta liberdade; é esta facilidade de sair 

de uma relação que não seja do nosso agrado e estabelecer alhures outro relacionamento. Tra-

ta-se do exit.” (Ibidem, p. 66). 

O mercado é o principal fiador da liberdade moderna, como aponta GODBOUT (in Martins, 

2002, p. 67), sua melhor definição sociológica é: “um vínculo social que visa escapar às obri-

gações normais inerentes aos vínculos sociais”. E o ideal da liberdade moderna associa-se à 

ausência de dívidas, que devem ser liquidadas imediata e pontualmente, não havendo a inser-

ção em um sistema de obrigações. 

A necessidade da conversão das preferências em mercadorias se explica ainda por outra ne-

cessidade, a do valor disseminado de que todo indivíduo moderno tem de contribuir para o 

crescimento do Produto Nacional Bruto do país. Então, ao mesmo tempo em que devemos nos 

livrar dos vínculos, ficamos mais dependentes dos bens gerados, dos produtos e principalmen-

te do aumento cada vez maior da produção. Assim, inverte-se a relação meio-fim, na qual 

passa-se a atribuir uma maior importância ao que antes era meio, o produto, do que ao próprio 

fim. A inversão ocorre porque o modelo de racionalidade instrumental fundamenta-se na dis-

tinção fim-meio, desconsiderando de que se influenciam todo o tempo pelas emoções, senti-

mentos e resultados da ação anterior. Assim, a teoria das escolhas racionais tenta suprimir os 

elementos de surpresa e aventura implícitos em uma decisão, propondo, sob a bandeira da 

liberdade, “um modelo mecânico e determinista que não deixa lugar ao inesperado”, se fazen-

do necessária para explicar comportamentos humanos reais uma teoria sobre a relação entre 

fim e meio. (Ibid., p. 70). 

Ao lado do individualismo metodológico, encontra-se o outro paradigma desenvolvido sobre-

tudo por sociólogos e antropólogos denominado holismo, aqui entendido como toda teoria que 

parte da sociedade e não do indivíduo. No holismo não há questionamentos a respeito da gê-

nese do laço social, dado que “preexiste à ação dos sujeitos sociais” e, nesse caso, nem é per-

tinente mencionar ação visto que os sujeitos, sejam individuais ou coletivos, aplicam um mo-

delo e uma lei anteriores a sua existência, e assim, manifestam os valores de sua cultura, exe-

cutam funções sociais determinadas ou regras previstas na estrutura que a integram. Em situa-

ções onde os defensores da dádiva a identificariam, para os holísticos seriam a sujeição aos 

costumes e aos ritos pré-definidos para a mera reprodução da ordem e da estrutura. (CAILLÉ, 

1998).   
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Adotemos como exemplo para ilustrar esse paradigma o movimento da socioeconomia (Soci-

ety for the Advancement of Socio-Economics – SASE). Iniciou-se com a publicação The Mo-

ral Dimension, em 1988, do teórico e sociólogo das organizações americano Amitai Etzioni, 

criticando a predominância da economia neoclássica na mentalidade reinante e colocando-se 

como uma opção ao utilitarismo. Considera o interesse na ação dos indivíduos, mas aponta a 

natureza moral dos atos, em função de normas e valores, como fator de distinção do paradig-

ma da economia neoclássica. Os adeptos da socioeconomia defendem que a natureza moral 

resulta de um processo de interiorização das normas por meio do qual os indivíduos aprendem 

a se conformar com as regras. Nesse contexto, a busca do prazer é associada ao utilitarismo, 

opondo-o ao senso do dever. O fato do holismo conceber as normas como obrigações produ-

zidas no exterior, termina por tornar atraente o ideal de liberdade acenado pelo ideal neolibe-

ral. (GOUDBOUT in MARTINS, 2002). 

No individualismo metodológico, bem como no holismo, os sujeitos obedecem a um modelo 

dado, no caso do primeiro o mesmo raciocínio aplica-se aos indivíduos. Considerando que a 

questão não é de escala e a ação dos indivíduos é vista como dado, não há uma indicação ou 

tentativa de explicação de como esses homens se unem. O pressuposto do individualismo me-

todológico é que as relações sociais são resultantes dos cálculos dos indivíduos, sempre par-

tindo do homo oeconomicus, postulando a existência empírica e normativa dos homens antes 

de estarem em sociedade. (CAILLÉ, 1998). 

O holismo, por sua vez, defende a totalidade do ponto de vista histórico, lógico, cognitivo, 

normativo como superior ao que os indivíduos apresentam. Caillé (1998) destaca que apesar 

de a visão holística parecer menos importante para as ciências sociais, apresenta uma grande 

importância, pois estão imbricados nela o culturalismo, o funcionalismo, o estruturalismo e 

uma parte do marxismo. Mesmo havendo por parte dos defensores desse paradigma uma 

conscientização parcial dessa limitação, não modifica a afirmação durkheimiana da impossibi-

lidade do altruísmo ser gerado pelo egoísmo. Se os indivíduos forem concebidos em uma po-

sição de separação inicial e desconfiança, nada poderá ser feito, de forma que por precaução, 

para evitar um possível golpe, tentarão antecipá-lo a fim de se defender, criando uma situação 

muito mais desconfortável daquela que poderia ser engendrada em um ambiente de confiança. 

A partir dos paradigmas apresentados, as alternativas de explicação do comportamento huma-

no são duas: a liberdade preconizada pela teoria das escolhas racionais ou a obediência às 

regras, determinando sua restrição ou determinação pelas normas (GODBOUT in MARTINS, 
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2002). Enfim, como afirma Caillé (1998), o holismo e o individualismo são perfeitos para 

explicar casos extremos: ou vivemos em uma sociedade onde todos são santos (ou previsíveis 

como se fossem) ou todas as pessoas são encaradas como vis.  

2.5 A DÁDIVA COMO NOVO PARADIGMA 

A necessidade de um terceiro paradigma advém da incapacidade dos 
dois primeiros de pensar a origem do laço social, a aliança e a dádiva 
e, por conseguinte, o político - o aspecto político diz respeito a condi-

ções de entendimento e aliança, ao invés de luta e morte. Ou seja, falta 
um modelo o qual considere a “realidade concreta”, com a incerteza 

mais presente, dado que a santidade e a vilania estão presentes na per-
sonalidade humana. Por isso, a aposta na dádiva, como geradora da 
aliança e confiança, constituindo-se como lembra Caillé (1998) em um 

regime de incondicionalidade condicional. A aposta é incondicional, 
deve-se dar tudo na aliança, [...] mas reservando-se a possibilidade de recair na 

desconfiança. Ou ainda, mergulhar na incondicionalidade, mas não incondiciona l-

mente nem necessariamente para sempre. Permanecendo, pois, num éter de ambiva-

lência irredutível, porque constitutivo da aliança entre inimigos e rivais. Ambivalên-

cia que explica o fato de que as dádivas obrigatórias obriguem a quem dá e a quem 

recebe, que sejam ao mesmo tempo remédio e veneno, benefício e desafio, uma am-

bivalência própria ao regime que se pode chamar de incondicionalidade condicional. 

(CAILLÉ, 1996 apud CAILLÉ, 1998, p. 14).  

O elemento distintivo da dádiva reside na “abertura para a incerteza quanto ao retorno que 

constitui a generosidade e a dádiva iniciais”, defendendo um modelo de ação social diferente, 

mais do que os dois paradigmas que julgam ter uma teoria da ação, mas no fundo não a pos-

suem. O homem holista é “incapaz de dar”, é determinado pelas condições externas e sua vida 

é constitutiva de obediência aos ritos, regras ou funções. Já o individualista metodológico é de 

forma simultânea muito livre e muito fechado para possuir a capacidade de relacionar-se com 

outros (Ibidem, p. 15).     

Ao analisar as características da dádiva, verifica-se que esta não pode ser explicada sob a 

perspectiva de nenhum dos paradigmas dominantes, visto que esta só pode ser explicada pelo 

interesse de receber a retribuição (teoria das escolhas racionais) ou pela interiorização das 

normas (holismo), como se clarifica a seguir. 

A) Valorização da dívida   
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Uma primeira característica que afasta a dádiva do modelo mercantil é o fato de não buscar a 

equivalência. A dádiva pode ser unilateral, mas não é uma característica do dom, em geral, a 

retribuição o integra. Há um equívoco se é aplicado o modelo fim-meio, “recebeu depois de 

ter dado, deu para ter retorno”, no qual receber é visto como uma finalidade e a dádiva, o 

meio.   

O dom não funciona de forma tão simétrica, em muitas ocasiões se recebe mais do que dá, a 

relação meio-fim é muito mais complexa do que a proposta na teoria das escolhas racionais 

visto que as relações mercantis têm como propósito a extinção da dívida, a dádiva a tem como 

fundamento. A manutenção da dívida está para o sistema do dom, assim como a obrigação da 

equivalência está para o modelo mercantil. Os integrantes de um sistema de dom sempre estão 

em “estado de dívida”, positivo ou negativo; definindo-se como positivo quando um avalia 

que deve a outros. (GODBOUT in MARTINS, 2002). 

B) Valorização do prazer e relação particular com as regras 

Da mesma forma que a dádiva se afasta da racionalidade instrumental, o mesmo se dá em 

relação ao holismo. À primeira vista o fato de haver dívida no sistema do dom, pode aproxi-

má-la do holismo, entretanto, os integrantes do sistema da dádiva possuem uma relação parti-

cular com as regras: estas devem ser implícitas, por isso, por exemplo, não se considera de 

bom gosto fazer referência ao preço de um presente ou não retirar a etiqueta de custo. Há 

também uma tendência geral de ignorar as regras, apesar de em alguns setores, como a dádiva 

a desconhecidos (ver item), poder se encontrar dádiva obedecendo a uma norma moral ou a 

convenções sociais, entretanto, “(...) estes dons são considerados pelos atores sociais como 

dons de qualidade inferior; o ‘verdadeiro’ dom é aquele cujo sentido não é conformar-se com 

uma convenção social ou com uma regra, mas expressar o vínculo com a pessoa”. (Grifo nos-

so, Ibidem, p. 75). 

O ritual do dom, afastando-se cada vez mais do holismo, ainda compreende uma certa modés-

tia por parte do doador, diminuindo inclusive a importância do objeto doado. Identifica-se tal 

aspecto nas respostas de cortesia dadas pelo doador após as manifestações de gratidão de 

quem foi agraciado: “de nada”; “imagina, não se preocupe”; “foi um prazer”. Estas minimi-

zam a obrigação de retribuir, tornando o outro mais livre para dar, possibilitando-o realizar 

uma verdadeira dádiva, ao invés de se restringir a obrigação de retribuir.  
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Assim, também é introduzido um elemento de incerteza, afastando-se da noção do dever ou 

de quaisquer obrigações que recordem um contrato, 

O ator de um sistema de dom tende a manter o sistema em uma situação de incerteza 

estrutural para permitir que a confiança se manifeste; essa é a razão pela qual as 

normas, sejam elas quais forem (justiça, igualdade etc), devem continuamente ser 

transgredidas, modificadas, superadas. É necessário que, no que é obrigatório, se 

produza alguma coisa de não previsto. (GODBOUT in MARTINS, 2002, p. 77). 

A liberdade está presente em uma relação de dádiva, mas é uma liberdade distinta da mercan-

til, não se concretiza na extinção da dívida (grifo nosso), nem é mais fácil sair dela, encontra-

se no próprio cerne do vínculo social, tornando-o mais livre por meio de inúmeros rituais vi-

sando reduzir a carga de obrigação para com o outro. Durante todo o tempo o dom dialoga 

com as noções de liberdade e obrigação, sempre valorizando a primeira em detrimento da 

segunda, “a fim de aumentar o valor dos vínculos sociais que ele mais preza” (grifo nosso, 

ibid., p.77). 

Enfim, a dádiva não se adequa à lógica dos dois paradigmas dominantes. Com as característi-

cas de não-equivalência, espontaneidade, dívida e incerteza, não se coaduna com a teoria das 

escolhas racionais. De outro lado, a valorização do prazer, liberdade, afasta-a das noções de 

dever e da interiorização das normas advindas do holismo.  

Outro tema contemporâneo em voga e vinculado à temática da dádiva é o conceito de rede, 

entendido como “o conjunto das pessoas em relação às quais a manutenção de relações pesso-

ais, de amizade ou de camaradagem, permite conservar e esperar confiança e fidelidade. Mais 

do que em relação aos que estão fora da rede.” (CAILLÉ, 1998, p. 18). Todavia, segundo 

Caillé (1998), cabe ainda aos estudiosos das redes reconhecer e/ ou valorizar mais, que mes-

mo nas sociedades arcaicas aquelas são criadas a partir da dádiva e da confiança.  

Enquanto o holismo e o individualismo metodológico pensam a sociedade como um eixo ver-

tical (um afirma a superioridade do todo sobre as partes e o outro faz o caminho inverso), nas 

redes (e dádiva) o ponto de vista é horizontal, não há predominância do indivíduo ou da soci-

edade, mas a relação de homens concretos, 

[...] estabelecendo relações que são determinadas pelas obrigações que contraem ao 

se aliarem e dando uns aos outros, submetendo-se à lei dos símbolos que criam e fa-

zem circular, os homens produzem simultaneamente sua individualidade, sua comu-

nidade e o conjunto social no seio do qual se desenvolve a sua rivalidade. (Ibidem, p. 

18). 
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Desdobrando os paradigmas em questão para os campos da economia e política, percebem-se 

os liberais, com diferentes graus de rigidez, na defesa do mercado, enquanto os socialistas, 

com distintos níveis de flexibilidade, na defesa do Estado. Ao contrário do esperado, a dádiva 

não defende uma nova economia baseada exclusivamente na gratuidade, mas afirma a neces-

sidade do Estado, bem como do mercado, mas busca o desenvolvimento de uma visão política 

de valorização da própria sociedade, vem daí a associação do tema da dádiva com a economia 

solidária (GAIGER, 2008), educação (PEREIRA, 2000), cooperação internacional (SILVA, 

2008), entre outros. 

A economia de mercado tem como princípio o interesse e, em menor grau, a liberdade; a eco-

nomia pública, a obrigação e, também em menor grau, a igualdade. Ambos os princípios estão 

presentes na dádiva. A dádiva se opõe a todo o reducionismo e a priori a toda a teoria, “antes 

de interesses econômicos, instrumentais ou de posse, é preciso que os sujeitos, individuais ou 

coletivos, existam, e se constituam enquanto tais”. Não se nega a presença do interesse, mas 

este é sempre acompanhado de obrigação, espontaneidade, prazer. (CAILLÉ, 1998, p. 21).  

As principais objeções ao “novo” paradigma são: o questionamento quanto à universalidade 

empírica da dádiva; a contestação sobre uma única essência da dádiva; impossibilidade de 

análise da sociedade moderna, mesmo sendo a dádiva capaz de explicar certas sociedades. 

Sobre o questionamento quanto à universalidade empírica da dádiva, Caillé (1998) relembra 

que Mauss se propôs a estudar uma modalidade da dádiva, a agonística, e afirma que esta era 

uma modalidade do que se denomina prestações totais cuja principal característica é o fato de 

gerar sempre um espírito de dívida sempre presente, inclusive percebido nas sociedades mo-

dernas. Ao ser instalado tal espírito, de receber mais do que dá, a confiança melhora, seja de 

forma objetiva ou subjetiva a situação de todos os envolvidos, tanto nas sociedades antigas, 

bem como nas modernas, pois em todos os tempos e lugares a questão fundamental é a políti-

ca, “é saber quem são os amigos e quem são os inimigos”. (CAILLÉ, 1998, p. 30). 

 Em relação à essência da dádiva, não se trata de buscar uma única “identidade formal de prá-

ticas ou de significados”, mas de identificar “um sistema de transformações da dádiva inteli-

gível”, já que diz respeito a uma “relação social concreta e específica, que só retira pleno sen-

tido da singularidade do doador e do receptor, do momento e das circunstâncias particulares 

em que se efetiva e de seus possíveis desdobramentos”. (Ibid., p. 29). A provocação é, ao in-

vés de só lidarmos com o sentido de ausência do mundo perdido, é indagar quais respostas 

nosso universo responde a sua maneira e a razão dessas respostas terem sido engendradas tal e 
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qual. O importante é tentar estabelecer associações entre as sociedades antigas e modernas, 

identificando um fio condutor entre elas. (Ibid., p. 30). 

Quanto à impossibilidade da dádiva como chave de compreensão da sociedade moderna, de-

ve-se considerar a especificidade da sociedade moderna da acentuada delimitação entre a “so-

ciabilidade primária” e a “sociabilidade secundária”. De acordo com Caillé (1998), na primá-

ria encontra-se a instância onde as relações entre as pessoas são mais valorizadas do que os 

papéis funcionais desempenhados, nela se encontram a família, o parentesco, a amizade e a 

camaradagem. Já a secundária ocorre em virtude da funcionalidade e da impessoalidade dos 

atores sociais, nela residem o mercado, a atuação do Estado, a ciência, a lei. No momento em 

que as personalidades concretas dos atores envolvidos na sociabilidade secundária são abstra-

ídas emerge com força a lógica do interesse instrumental, da qual a dádiva não faz parte. A 

dádiva só pode existir quando coexistem os quatro componentes: obrigação, espontaneidade, 

interesse e prazer. No entanto, na contemporaneidade a dádiva é percebida, via de regra, ape-

nas no âmbito da sociabilidade primária, geralmente relacionada à imagem tradicional associ-

ada a caridade ou esmola e à idéia de favorecimento concentrada na premissa de permanente 

endividamento do donatário frente ao doador. (MOTA, 2002). 

A superioridade dos quatro componentes mencionados (obrigação, interesse instrumental, 

espontaneidade e prazer) sobre outras categorias tem sua autoridade fundamentada primeira-

mente em Mauss e, segundo, porque representam realidades mais amplas e evidentes, onde é 

possível inclusive associá-las com pulsões básicas e fenômenos de ordem religiosa. Caillé 

(1998) relembra que Freud trabalhava com a idéia de instinto de vida e instinto de morte, o 

equivalente para a dádiva ao binômio espontaneidade versus obrigação. A oposição entre inte-

resse e prazer é uma forma atenuada do referido binômio, que adquire sentido pleno quando 

interpretada como o antagonismo entre guerra e paz e rivalidade e aliança. 

2.6 A DÁDIVA NA CONTEMPORANEIDADE  

Para identificarmos a dádiva no contexto do Projeto Apoio a Distância, é imprescindível tra-

var conhecimento com a obra “O Espírito da Dádiva” do sociólogo canadense Jacques T. Go-

dbout, publicado em 1999, que inclusive colaborou para o debate da temática nas ciências 

sociais brasileiras, discutindo o papel do dom na contemporaneidade. 
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De acordo com esse autor, o tema da dádiva provoca um grande constrangimento na contem-

poraneidade, pois somos/ fomos educados a acreditar que a humanidade é movida apenas pelo 

interesse e poder. Tal tema ainda é tabu, comparando-se ao que antes era representado pelo 

sexo e dinheiro décadas atrás na civilização ocidental. Por ironia, temas estes hoje superex-

postos, até banalizados, enquanto há uma profunda ocultação da dádiva. (GODBOUT, 1999). 

A ocultação da dádiva possui três explicações principais. A primeira diz respeito a uma visão 

idealizada, de uma atuação de santos, já que à dádiva “(...) é atribuída a tarefa impossível de 

encarnar a esperança ausente de um mundo sem esperança, a alma inalcançável de um mundo 

sem alma” (Godbout, 1999, p. 25). É vista unicamente como uma doação unilateral, não como 

uma troca a serviço de vínculos sociais (grifo nosso). Esse ponto de vista ressente-se de uma 

posição mais realista que não esteja relacionada a um ideal inalcançável, bem como a uma 

mera redução a uma série de atos unilaterais e descontínuos. 

A segunda razão relacionada com a primeira é, como já tratada anteriormente, a visão utilita-

rista do homem impelido de forma exclusiva pelos seus interesses, uma ação centrada no ego. 

A dádiva só é considerada autêntica se for exclusivamente desinteressada e o desinteresse não 

existe, não cabendo o reconhecimento de uma relação social não redutível aos elementos que 

a integram. A visão utilitarista ignora o ciclo de dar, receber e retribuir, somente reconhecen-

do o ato de recebimento, deixando à margem a perspectiva da iniciativa,  quanto à de retribui-

ção.  

A terceira explicação diz respeito à negação da tradição, à crença de que a contemporaneidade 

se livrou do dom. As sociedades antigas e tradicionais foram estruturadas em torno da dádiva, 

nesse âmbito, foram pensadas as relações entre os membros da coletividade e respectivas re-

lações com a autoridade, a lei, a hierarquia, a exploração, a dominação e o poder. A contem-

poraneidade caracteriza-se pela recusa da tradição. O mercado e o Estado foram criados para 

extinguir as tradições e particularidades, na busca pela igualdade de condições. Entretanto, 

sem negar os méritos dessas instituições, nenhuma sociedade pode funcionar apenas no âmbi-

to da sociabilidade secundária, nem dissociar o sistema da dádiva dentro da sociedade moder-

na, somente associando-a a sociedades tradicionais. Considerando que a dádiva é o “sistema 

das relações sociais de pessoa a pessoa”, alijando-a da nossa sociedade, surge o risco de cria-

ção de uma “sociedade radicalmente dessocializada e democracias quando muito destituídas 

de sentido”. (Godbout, 1999, p.27).  
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Ao mesmo tempo, mais do que fazer afirmações sobre a presença da dádiva na contempora-

neidade, importa identificar sua presença ou seus equivalentes modernos. Um equivalente 

moderno da troca cerimonial dos trobriandeses, kula, e dos bens preciosos dos trobriandeses, 

vaygua´s, estudados por Mauss é a conversação, 

[...] antes mesmo de funcionar com base no dom dos bens, a sociabilidade primária 

alimenta-se da dádiva das palavras e que, reciprocamente, a linguagem, embora não 

seja somente vetor de informações ou ordens, deve ser analisada como instância da 

dádiva da palavra falada. (CAILLÉ in MARTINS, 2002, p. 103). 

Assim como seria inadequado para um trobriandês apontar que ele confundiu a troca cerimo-

nial com o escambo, o mesmo se aplicaria caso reduzíssemos a conversação a uma troca de 

informações utilitárias, pois, mesmo em um ambiente marcadamente utilitário como um al-

moço de negócios, discutem-se mais outros assuntos do que do objeto de comércio em si, pois 

antes de comunicarmos alguma informação ou darmos ordens, a palavra é dirigida ao outro 

enquanto outro. Da mesma forma que os bens preciosos das sociedades tradicionais, a palavra 

só pode circular se preexistir uma relação que a autorize e dela se alimente. (GODBOUT, 

1999). 

A conversação deve dar lugar a cada um dos envolvidos a expressar seus pensamentos, refle-

xões, sentimentos, reprovações, tendo como regra o não monopólio da palavra por parte de 

nenhum interlocutor e mesmo que alguém a conserve mais, deve ser para ainda dar mais valor 

quando ela for devolvida,  

[...] fica aberta a possibilidade de uma relação interpessoal, sob a forma de uma vaga 

simpatia ou conivência, de uma cumplicidade ou, finalmente, de uma camaradagem 

ou amizade virtuais. Com efeito, é exatamente para isso que ‘serve’ antes de tudo, a 

palavra e o que falar quer dizer. Como os bens preciosos nas sociedades arcaicas, a 

circulação da palavra permite estabelecer relações de aliança e de afinidade; aliás, 

seu único conteúdo será, na maior parte das vezes, permitir a circulação, mais ou 

menos livre, da palavra. (CAILLÉ in MARTINS, 2002, p. 100). 

Jacques Godbout (1999), bem como toda uma corrente de pensadores, defende a presença da 

dádiva, de forma particular, na contemporaneidade, assim como essa foi característica das 

sociedades tradicionais. Da mesma forma que o mercado (instância dos interesses individuais) 

e o Estado (organizado a partir do monopólio do poder legítimo) constituem-se em sistemas, a 

dádiva também o constitui, sendo “o sistema das relações propriamente sociais na medida em 

que estas são irredutíveis às relações de interesse econômico ou de poder”. (GODBOUT, 
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1999, p. 22). É um sistema no qual integra a geração da própria vida, dada por outros e ainda 

não passível de compra ou conquista, como relações de amizade e camaradagem, pressupondo 

reciprocidade e confiança. 

A principal hipótese de Goudbout (1999) é que o desejo de dar tem a mesma importância de 

receber para o gênero humano. Sentimentos como compaixão e generosidade são tão constitu-

tivos para o homem quanto a inveja e o egoísmo e, para tanto, tão importante para o homem 

entender as leis mercantis ou aquelas da burocracia, é ampliar o seu conhecimento sobre a 

dádiva e seu mecanismo de funcionamento. No fundo, apesar da nossa sociedade ser mais 

propensa a uma frouxidão dos vínculos sociais, está presente no pensamento de Godbout a 

idéia de que a “sociedade moderna é composta de conjuntos de indivíduos que tentam perpe-

tuamente seduzir-se e domesticar-se uns aos outros, rompendo e reatando laços” (Godbout, 

1999, p. 28). Domesticar, nesse caso, significa “criar laços”, tornar alguém especial, único, 

aspecto não banal, dado que a domesticação precisa de tempo, elemento escasso dos nossos 

tempos modernos.  

A seguir, veremos como a dádiva na contemporaneidade se manifesta nas relações interpesso-

ais (sociabilidade primária) e sobretudo na dádiva ao estranho. 

2.6.1  A Dádiva nas Relações Interpessoais 

Na contemporaneidade a dádiva está presente sobretudo na sociabilidade primária, é nela que 

se percebe, mesmo com a possibilidade de transferir as relações para os âmbitos do Estado e 

do mercado, a espontaneidade de se relacionar e a presença do afeto, como se verifica comu-

mente nas amizades, onde sempre está presente a possibilidade de suspensão do vínculo. 

Ainda nessa esfera, encontra-se a família. Contudo há um forte debate entre os estudiosos da 

temática se a família poderia ser aí localizada, visto que não se escolhe com quem temos os 

laços de parentesco, sendo mais uma relação de partilha do que de dádiva.  A possibilidade de 

rompimento no núcleo familiar é muito mais difícil se comparada a outros vínculos e, às ve-

zes quase inexistente, sendo a obrigação muito mais presente. De acordo com Godbout 

(1999), essa é a forma de dádiva mais parecida com a das sociedades tradicionais e a defende 

não só como o espaço do aprendizado da dádiva, mas onde está presente com mais intensida-

de.  
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Relembra Godbout (1999) que a visão de que os vínculos familiares e dos relacionamentos 

pessoais em geral restringem-se às trocas afetivas cada vez é menos aceita pelas pesquisas na 

área de família. A família é composta por uma “rede de ligações inextrincáveis que constitui 

um sistema de dívidas que não pode ser nem depurado de seus aspectos utilitários, nem redu-

zido a estes últimos” (Ibidem, 1999, p. 61), onde a partilha surge como forma de dádiva, visto 

que há uma renúncia voluntária de tempo, recursos e objetos. Os recursos financeiros despen-

didos estão subordinados ao valor de vínculo: no âmbito familiar entram ocasionalmente o 

valor de mercado; com freqüência, o valor de uso; e sempre o valor de vínculo. Enfim, na 

base da família estão as trocas e os afetos, mas os elementos utilitários não estão fora desse 

âmbito. 

De forma curiosa, a família, espaço de intimidade por excelência, decorre do encontro de dois 

estranhos. De tal encontro, surge o núcleo familiar e o início do estabelecimento dos vínculos 

sociais, constituindo-se no fenômeno comum da dádiva: a transformação de um estranho em 

uma pessoa próxima, permitindo a perpetuação da sociedade e a renovação dos vínculos com 

as novas gerações. 

Outro aspecto comum e característica constitutiva da relação de dádiva, a ser também verifi-

cado em outras relações, é o “estado de dívida”, a sensação de receber mais do que dá. Esse 

“estado” está presente tanto nas relações de pais e filhos, quanto na de casais. Inclusive pes-

quisas realizadas sobre relações conjugais identificam as principais características do sistema 

de dádiva: a) presença da espontaneidade, a exemplo, da divisão de tarefas no lar, onde as 

atribuições ocorrem de forma implícita; b) percepção de integração dentro de um conjunto 

maior, envolvendo pais, filhos e membros de outra geração; c) entendimento da família como 

universo cujas leis são opostas aos do mundo econômico.  

Ao lado da dívida, ainda encontra-se presente no seio familiar a questão da obrigatoriedade. 

Os vínculos familiares não são resultantes de uma escolha, evidenciando uma temática chave 

para a contemporaneidade, a liberdade (ou a falta dela no caso da família). Ao mesmo tempo, 

as pessoas a serem indagadas sobre a importância da família e a particularidade dos laços de 

parentesco, apontam a incondicionalidade como principal qualidade. 

A questão da obrigatoriedade advém do fato de buscarmos não apenas a liberdade, mas tam-

bém a segurança. Quanto mais liberdade na relação, menos segurança há, recordando God-
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bout (1999) que o risco do abandono faz parte da liberdade moderna. A família compromete-

se com a segurança em detrimento da liberdade. 

Também a família, mesmo sendo considerada uma instituição social fechada, permite a con-

vivência com tipos distintos de pessoa, em termos de renda, profissão, classe social, interes-

ses, enfim, favorece o encontro com a diversidade, que provavelmente fora dela não seriam 

encontradas. (Ibid.). 

2.6.1.1  O papel da mulher e os filhos  

A mulher encontra-se no centro da família, sempre mantendo uma vinculação especial com a 

dádiva, inclusive na sociedade moderna. Protagonista do mundo dos cuidados, da atenção 

com os presentes, com o outro e a sua família, indaga-se a razão de mesmo após a mulher ter 

adentrado o mundo do mercado e do Estado, a dádiva ter se refugiado nela (GODBOUT, 

1999). 

A explicação decorre tanto da dominação dos homens, quanto pela resistência das mulheres 

ao mercado, se bem que o movimento feminista só reconhece o primeiro fator. O movimento 

aguarda a reintrodução da dádiva no mundo masculino, reforçando a resistência ao domínio 

do mercado. Entretanto, o que se percebe é um desejo de transformar qualquer atividade fe-

minina em relação mercantil monetária utilitarista, entendendo-se toda relação destituída de 

salário como uma relação de trabalho gratuita, passível de exploração mercantil. 

Para um segmento do movimento feminista, a habilidade das mulheres de moverem-se com e 

perante a dádiva a deixam em uma posição desvalorizada e suscetível a subjugações, pois essa 

visão parte do princípio de que na doação a pessoa é enganada e termina por reproduzir a ide-

ologia utilitária masculina, querendo que a sociedade seja ordenada pelos valores do mercado. 

Aí reside o paradoxo: ser profissional de puericultura, cuidando de filhos alheios, é valoriza-

do, enquanto cuidar dos próprios filhos, não. A diferença está na presença ou não da relação 

salarial, com uma clara preferência pelo mercado,  

“[...] como todos os neófitos da relação com o mercado. Este põe sempre em evidên-

cia a liberação dos vínculos sociais para tornar aceitável o empobrecimento das rela-

ções sociais que ele representa. Não se leva a conta a degradação da qualidade do 

vínculo social que se instaura”. (Ibidem, p. 46).   



47 

 

Então, as mulheres que optam em permanecer na estrutura familiar são vistas em condição de 

inferioridade na nossa sociedade, mas ao mesmo tempo gerando com seu exemplo o questio-

namento se, afinal, apenas a relação de mercado permite o desenvolvimento dos indivíduos. 

Ainda na família, a dádiva por excelência é a relação com os filhos. Iniciada com o próprio 

nascimento, que determina a condição humana a partir do estado de dívida, é a única relação 

da sociedade moderna em que não há questionamento sobre uma relação na qual esteja pre-

sente tanta assimetria, um filho permanece em estado de dependência por quase vinte anos, e 

tanta intensidade. Por isso, o filho é considerado o “deus da contemporaneidade, o rei, aquele 

por quem se pode tudo sacrificar. Com qualquer outra categoria de pessoas, dar demais se 

torna rapidamente suspeito, estranho, anormal. O filho é a única transcendência que resta” 

(GODBOUT, 1999, p. 53). 

Mas mesmo o filho-deus pode se tornar o filho-objeto quando a principal preocupação dos 

pais é possibilitar aos filhos o acesso a conhecimentos úteis para mobilidade social, mais do 

que a outros valores, como a amizade. Essa preocupação transmitida como um valor repassa a 

mensagem que a ascensão social é o valor mais importante, ou seja, as relações utilitárias são 

mais importantes que os vínculos afetivos. 

A busca de filhos perfeitos e bem sucedidos traz consigo o risco de perversão da dádiva. A 

vontade de perfeição e da procura dos meios para tanto, pode mudar o sentido do nascimento 

como dádiva para uma relação entre produtores e o produto. Nunca se esteve tão próximo de 

uma relação de dádiva total ser transmutada em uma relação comercial e jurídica e do repasse 

de responsabilidades dos pais a especialistas, numa relação de mercado ou estatal. (Ibid.)  

2.6.2 A Dádiva a Estranhos 

Outra modalidade de dádiva presente na sociedade moderna e de principal interesse do nosso 

estudo é a dádiva a estranhos, até mesmo entre desconhecidos, protagonizada por pessoas 

comuns. Constituem-se exemplos dessa modalidade: a doação de sangue, oferta de hospitali-

dade, doações para pessoas prejudicadas por catástrofes naturais, caridade, trabalho voluntá-

rio, certas formas de beneficência, entre outros.  

As formas de circulação de bens e serviços entre estranhos ocorrem de forma espontânea, são 

externas ao mercado, não são mediadas pelo Estado e adquirem uma importância crescente na 
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nossa sociedade, de tal forma que essa modalidade de dádiva torna-se uma característica pró-

pria da sociedade moderna. Constituem-se em uma espécie de quarta esfera de atuação, já que 

não ocorrem nos âmbitos das esferas doméstica, estatal e mercantil. (GODBOUT,1999).  

A dádiva moderna não possui limites muito delimitados, em um extremo atinge as relações 

pessoais e as domésticas; em outro, o Estado. Os organismos atuantes nessa esfera na maioria 

dos casos dependem do mercado e do Estado para trabalhar, diferenciando-se destes, aponta 

Godbout (1999), por encontrar-se no núcleo do sistema de circulação das coisas e serviços a 

dádiva.  

As entidades vinculadas a uma vida associativa ou ao chamado Terceiro Setor manifestam 

uma grande variedade e riqueza de atuação e uma capacidade de mobilização de pessoas iden-

tificadas com a proposta. Em 1987, no Canadá, em uma pesquisa realizada 27% da população 

declararam ter participado de, junto com organismos reconhecidos, alguma ação beneficente. 

Em 1988, nos Estados Unidos, cerca de 80 milhões de pessoas realizaram algum trabalho vo-

luntário junto com algum organismo do Terceiro Setor (Brudney, 1990:2 apud Godbout, 

1999). 

Entretanto, Godbout (1999) não considera que toda entidade do Terceiro Setor seja movida 

pelo espírito da dádiva, apesar de nascerem de um ato de liberdade de seus fundadores e de 

não visarem lucro. Para o autor, “muitas dessas associações logo se afastam desse espírito e 

passam a assemelhar-se ao Estado e ao mercado em sua forma de funcionamento”. Ele estabe-

lece dois critérios para classificar se uma entidade está regida sob o princípio da dádiva: a não 

remuneração de seus membros para o desenvolvimento das atividades da organização e a in-

clusão entre os objetivos da entidade do atendimento a outras pessoas que não sejam seus 

membros ou integrante de seu núcleo principal. (GODBOUT, 1999, p. 82). 

Dentre essas organizações, destacam-se os organismos de ajuda mútua. Segundo Godbout 

(1999), estes são negligenciados pelos demais atores: o Estado possui mais interesse pela be-

neficência, em geral, por causa de interesses imediatos; a mídia, porque não é demandada para 

campanha de arrecadação de fundos ou para apoiar pedidos de recursos governamentais, em 

geral, os ignora; as demais organizações têm a tendência de desconfiar dos grupos de ajuda 

mútua, principalmente por aquelas afastadas do espírito da dádiva e até os pesquisadores não 

os incorporam nas tipologias realizadas de associações sem fins lucrativos.  
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Não obstante a indiferença dos demais atores, tais grupos enfrentam os problemas sociais 

mais prementes da nossa época, como: alcoolismo, toxicomania, AIDS, situações de crise, 

violência, fase terminal de doenças, entre outros. Embora não haja estimativas sobre a quanti-

dade de pessoas envolvidas com grupos de ajuda mútua ao redor do mundo, nos Estados Uni-

dos, os dez maiores grupos de ajuda mútua mobilizam mais de um milhão de pessoas (RO-

MEDER, 1989, apud GODBOUT, 1999). Na França, 50% daqueles que conseguem afastar-se 

do uso da droga é resultado dos grupos de auto-ajuda.  

Agora, um dos aspectos mais interessantes dos grupos de tal natureza é lembrado por onde se 

acaba a demarcação entre produtor e usuário: 

[...] os grupos de ajuda mútua visam mais à solução de um problema do que ao pra-

zer do vínculo. Mas é muitas vezes no próprio vínculo que se encontra a solução do 

problema. Um dos princípios fundamentais dos grupos de auto-ajuda é, com efeito, o 

de que a ajuda é terapêutica, ou seja, que no próprio gesto de ajuda aos outros é pos-

sível encontrar uma solução para nossos próprios problemas. Dar e receber se co n-

fundem. (Ibid., 1999, p. 84). 

2.6.3 Características de Entidades Atuantes sob o Princípio da Dádiva 

É justamente a ausência de demarcação entre produtor e usuário, mencionada acima, a primei-

ra característica apontada por membros de organizações atuantes sobre o princípio da dádiva, 

quando indagados acerca da diferença entre a atuação deles e a estatal. (GODBOUT, 1999). 

Há um movimento constante para personalizar a relação, inclusive na recusa em conferir uma 

superioridade ao especialista em relação ao cliente por conta de uma suposta competência 

profissional, emergindo daí o significado da denominação organização comunitária, ou seja, o 

início e a motivação da ação são provenientes dos vínculos entre seus membros ou entre a 

entidade e a pessoa ajudada. É a atenção conferida a essa personalização o principal diferenci-

al das organizações comunitárias da ação pública.   

Outro aspecto apresentado para o envolvimento em ações voluntárias é a sensação de se ter 

recebido muito da família, da sociedade, da vida em geral, e de um desejo de retribuir um 

pouco do que foi recebido. Também está presente a experiência de prazer e satisfação no de-

senvolvimento dessas ações. Embora não seja anunciado, há em boa parte do universo de vo-

luntários uma referência espiritual como motivadora para a ação.  
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As entidades que atuam sob o princípio da dádiva reúnem elementos tradicionais e modernos. 

Os tradicionais se manifestam, sobretudo, na importância atribuída às relações pessoais e ao 

comprometimento da personalidade. Os elementos modernos apresentam-se pela liberdade de 

atuação, ao contrário do caráter de obrigação presente em comunidades religiosas ou das anti-

gas corporações do século XIX, e pelas relações com pessoas estranhas. (GODBOUT, 1999). 

Mas, em síntese, por que a dádiva a estranhos é considerada uma dádiva moderna? Oposta-

mente a maioria das dádivas, esta modalidade não circula entre os vínculos primários, o pa-

rentesco, a amizade, as redes pessoais. De maneira geral, desconhece-se a identidade do rece-

bedor, mesmo com toda a atenção à personalização da relação.  

Esse tipo de dádiva sempre foi estimulado pelas religiões, especialmente pelo cristianismo. O 

amor ao próximo integra os mandamentos cristãos, sendo que na visão do “próximo” se funde 

a humanidade inteira. Os membros das comunidades religiosas podem assim ser considerados 

“profissionais da dádiva”, categoria deslocada da modernidade, na qual se mesclam, segundo 

Godbout (1999), conceitos muito distintos tais como exploração, dominação e utilitarismo.  

A despeito da influência das religiões sobre a dádiva a estranhos, Godbout (1999) afirma que 

a relação entre estas na contemporaneidade não é direta, pode até assumir um papel importan-

te, mas não são mais fundamentais para a concretização dessa modalidade de dádiva. A espiri-

tualidade é reservada ao caráter privado, sobre a qual as pessoas em geral preferem não se 

pronunciar.  

Vale destacar, sobretudo, a importância que todas as pessoas encontradas atribuíram 

à recusa do modelo da dádiva caritativa tradicional, que se faz por sacrifício, para 

chegar ao céu. O que leva a essas pessoas a insistirem na importância do retorno e 

nas múltiplas formas que ele assume. Em suma, os acontecimentos atuais sobre o fe-

nômeno da dádiva a estranhos permitem afirmar que essa dádiva existe independen-

temente da religião, mesmo quando esta se acha presente sob formas inéditas. (GO-

DBOUT, 1999, p. 95).  

Outro dado relativo a essa dádiva é que o seu protagonismo não é restrito a nenhuma classe 

social; a dádiva moderna não se origina de um sentimento de obrigação dos mais abastados 

para com os mais necessitados. Membros de quaisquer classes sociais a transmitem na con-

temporaneidade, não estando restrita a disponibilidade de recursos financeiros, mas também 

do próprio tempo para ações de escuta, brincadeira com crianças, atividades com idosos, entre 

outros.  
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2.6.4  Características da Dádiva ao Estranho 

Na relação de dádiva um aspecto muito mencionado é o da reciprocidade. Um dos aspectos 

que suscitaram surpresa no estudo de Mauss foi justamente a obrigação de retribuir, funda-

mento do fenômeno da dádiva e objeto ainda a ser explicado. Ironicamente, “a essência da 

dádiva não é ser uma dádiva”, mas reciprocidade, que pode ser restrita (díade, simétrica) ou 

generalizada (aberta, em circuito), entretanto, sempre reciprocidade. (GODBOUT, 1999). 

E mencionando reciprocidade, surge o termo “retorno”. Para os estudiosos da dádiva, há sem-

pre retorno, todavia com distinções daquele da negociação mercantil. O retorno nem sempre é 

material, sob a forma de objetos e serviços, principalmente quando tratamos de dádiva a es-

tranhos, geralmente unilateral, a exemplo de beneficência, doação de órgãos, sangue, presen-

tes, entre outros.  

Com freqüência, o retorno é superior ao “algo” dado, distanciando-se da idéia de equivalência 

da troca mercantil. Nas relações de dádiva há um desequilíbrio constante nas coisas trocadas. 

Quando não se trata de coisas materiais, o retorno está presente pela gratuidade suscitada e 

pelo reconhecimento, 

[...] se esse retorno não existir, será uma dádiva que ‘falhou’, e quem dá se considera 

‘passado para trás’. Mas o retorno não está onde a maioria dos observadores sempre 

tendeu a situá-lo a partir de uma perspectiva baseada na equivalência mercantil. Es-

tranhamente [...] o retorno está na própria dádiva, na inspiração [...], na transforma-

ção pessoal por que passam os que dão [...]. Existe um imediato retorno de energia 

para aquele que dá; ele se engrandece. Esse retorno [...] está no próprio gesto de dar, 

[...] não tem nome em ciências sociais  (grifo nosso). (GODBOUT, 1999, p. 115). 

O tipo de retorno não material fica bem evidente ao verificarmos os casos de doações de rins 

entre pessoas vivas. Esse tipo de doação em geral ocorre entre pessoas com laços de parentes-

co direto, consangüíneo, dada a maior compatibilidade biológica e índice menor de rejeição. 

Aqui o laço comunitário é fundamental de tal maneira que a equipe médica indaga sobre a 

legitimidade de recorrer a alguém externo ao círculo familiar para uma doação dessa natureza.  

E para os doadores, em seu grande número, trata-se do gesto mais significativo de sua exis-

tência, a transformação pela qual passam, nos seus relatos recordam aqueles equivalentes aos 

ritos de iniciação, explicando assim a razão de não haver conflitos entre doadores e recepto-

res. Nas pesquisas realizadas acerca do questionamento de como foi tomada a decisão de do-

ar, as conclusões apontam que não houve uma decisão, no sentido racional do termo, mas uma 
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“escolha”, em uma situação de conseqüências tão graves como a doação de rins. As pessoas, 

de maneira geral, não se comportam a partir de um cálculo ou de uma postura utilitarista. O 

espírito da dádiva situa-se entre o cálculo e o reflexo animal. 

Outro aspecto periférico, mas curioso sobre a doação de rins trazida por Godbout (1999) é a 

dualidade entre a aliança e a filiação. Do ponto de vista sócio-cultural o cônjuge seria o doa-

dor de órgãos mais adequado, entretanto, freqüentemente, este é excluído em função da in-

compatibilidade dos tecidos, retornando ao “paradoxo do vínculo estranho-próximo”, no qual 

o cônjuge torna-se novamente um estranho. A doação de órgãos é uma dádiva essencialmente 

moderna que necessita da comunidade de sangue para se concretizar. 

Enfim, os três momentos do ciclo – dar, receber e retribuir – se confundem. Até para os prati-

cantes da caridade, o que os impulsiona é a sensação de terem recebido muito e mesmo assim 

têm a impressão de que recebem mais do que doam.  

A atitude deles é denominada dádiva para registrar o gesto inicial, o ato de abertura do ciclo e 

também englobar a existência de um retorno, mesmo que não se saiba a forma a ser assumida 

por este. E a retribuição da dádiva obedece a regras distintas da lógica mercantil, como já tra-

tado anteriormente,  

Ela se situa numa história entre pessoas. O gesto não se explica nem pelo status, 

nem pelo poder, nem pelo mercado, mas pela história da relação, pelo seu passado. 

Existem, obviamente, perversões da dádiva [...]. Mas isso não constitui a essência da 

doação, da mesma forma que o prazer da relação não constitui a essência da troca 

mercantil, mesmo que esteja muitas vezes presente. [...] O tempo está no âmago da 

dádiva e da reciprocidade [...]. Eis o que significa ‘retribuir’: vincular o gesto a ou-

trem num passado próximo ou longínquo. (GODBOUT, 1999, p. 117). 

A partir das referências teóricas apresentadas ao longo do capítulo, as características comuns 

à dádiva na sociedade moderna e em particular na dádiva ao estranho e que se evidenciarão no 

capítulo seguinte na análise do Projeto Apoio a Distância são: i) presença do estranho, encon-

tra-se em todos os âmbitos, desde a família (núcleo criado a partir do encontro entre dois es-

tranhos) até em outros locais onde atuamos com desconhecidos, sendo que a dádiva traz con-

sigo o impulso, ao contrário do Estado e mercado, de tornar o estranho o menos desconhecido 

possível; ii) liberdade, gratuidade e espontaneidade, de forma diversa às sociedades estuda-

das por Mauss, a obrigatoriedade foi bastante reduzida na contemporaneidade, também des-

conhecendo imposições sociais, regras e a convenções pré-determinadas e não sendo determi-

nada pelo cálculo; iii) dívida, ao contrário da relação mercantil, percebe-se nos atores da dá-
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diva a sensação de serem devedores a algo ou alguém, mas sem uma conotação negativa, ou 

seja, o estado de dívida é inerente a quem dá, quanto a quem recebe; iv) prazer e satisfação, 

ao contrário do que determina o senso comum, o prazer e a satisfação estão presentes no ato 

de doação, não só de quem recebe, mas sobretudo de quem doa, sendo esses elementos os 

impulsionadores para o ato de doação e conseqüente perpetuação.  
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La distanza fa paura.  

Sembra che nella distanza qualcosa si perda. Invece, a 

volte, nella distanza qualcosa cresce.  
Come è possibile? Avviene quando 

 la distanza non è un vuoto.  
Se la distanza è solo vuoto, ogni più bel fiore e 

ogni più bel gesto  

in quel vuoto stecchisce, sfarina.  
Ma se la distanza è 

piena,  
è abitata da qualcosa che la riempie, 

 allora anche in lei la vita 

germina, è portata, è movimentata.  
 

(Davide Rondoni, poeta) 
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3 RESULTADO DA PESQUISA 

A centralidade do Projeto Apoio a Distância (PAD) está na criança ou jovem a ser auxiliado 

no seu percurso de crescimento. O contato com o padrinho ou apoiador permite uma experi-

ência de gratuidade, no sentido de estabelecer uma relação com uma pessoa em outro conti-

nente, que se preocupa com ela, sem ao menos conhecê-la. Tal contato também possibilita 

reflexão sobre a própria realidade, ao mesmo tempo em que se torna uma oportunidade de 

intercâmbio cultural e de verificar que, apesar das diferenças socioeconômicas, uma humani-

dade os une. 

O fato de o PAD prever a elaboração de cartas/ relatórios de acompanhamento do desempe-

nho da criança por parte da entidade educativa estimula que essa fique mais atenta às crianças. 

Ao lado disso, a atenção do padrinho favorece uma maior atenção por parte da entidade e da 

equipe do projeto. Há casos de quando o padrinho é informado sobre a ausência da criança 

nas aulas, a entidade, bem como a equipe do projeto, é instada a realizar visitas domiciliares 

para verificar a razão da ausência, chegando inclusive em caso de problemas de saúde, a tam-

bém ajudar na aquisição de medicamentos. 

O presente capítulo ao invés de ter seu olhar direcionado à criança ou ao jovem, principal vór-

tice do projeto, voltou-se para o apoiador ou padrinho, com a perspectiva de demonstrar que a 

ação da dádiva não é circunscrita ao apoiado, mas envolve os dois pólos da relação. 

Esse capítulo aponta como a dádiva apresenta-se no Projeto a Distância, a partir da manifesta-

ção das características constitutivas da modalidade de dádiva ao estranho evidenciadas na 

correspondência dos padrinhos/ apoiadores aos afilhados/ apoiados.  

Com a finalidade de maior clareza na apresentação, a análise foi dividida pelas próprias carac-

terísticas, mas certamente os trechos das cartas apresentados podem evidenciar outras. Para a 
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leitura não ficar exaustiva, foram selecionadas quatro cartas por característica para ilustrar de 

forma mais viva a análise. 

Alguns leitores poderiam indagar a razão de no presente trabalho a noção de reciprocidade 

não ter sido destacada como uma característica constitutiva. Mencionada em quase todos os 

estudos sobre a dádiva, a reciprocidade, segundo Castel (2006 apud Sabourin, 2009, p. 2) “é o 

princípio pelo qual a produção é dada a outros num espírito de solidariedade, tendo consciên-

cia de uma comunidade de interesses que leva a uma obrigação moral de apoiar os outros”. 

Portanto, “não se dá para receber, se dá para que o outro dê e procura-se estabelecer uma rela-

ção entre várias pessoas ou grupos mediante uma seqüência durável de dádivas”.  

Mesmo reconhecendo a importância da temática [Gouldner (1960 apud Sabourin, 2009, p. 2) 

afirma ser a reciprocidade tão fundamental para a humanidade como o tabu do incesto], sua 

análise necessitaria de envolver também outros atores, como o apoiado, do Projeto Apoio a 

Distância, fugindo ao escopo do presente trabalho. Além disso, Godbout (1999 apud MAR-

TINS, 2002) destaca que a reciprocidade não deve ser vista como a norma principal em uma 

relação de dádiva. Sua presença não é negada, assim como a retribuição, e recordando que a 

dádiva não pode ser encarada em nenhuma hipótese como um modelo de equivalência, de 

acordo com o supracitado autor, o elemento fundante de uma relação dadivosa não é a reci-

procidade, mas a dívida, esta sim incluída entre as características a serem abordadas a seguir. 

3.1 LIBERDADE, GRATUIDADE E ESPONTANEIDADE 

De forma diversa às sociedades estudadas por Mauss, a obrigatoriedade foi bastante reduzida 

na contemporaneidade, também desconhecendo imposições sociais, regras e convenções pré-

determinadas, não sendo determinada pelo cálculo. (GODBOUT, 1999).  

No PAD o aspecto da liberdade encontra-se desde a escolha de participar do projeto até o ato 

de se corresponder e enviar presentes. A gratuidade e espontaneidade manifestam-se no ato de 

escrever como uma afetividade e um interesse demonstrados por alguém externo às relações 

de sociabilidade primária (família, amizade), bem como a quebra de um distanciamento das 

regras sociais. 

A gratuidade também se aplica não no sentido de que não há um retorno na ação, mas porque 

o ganho econômico não é a finalidade pretendida. Assim, a espontaneidade é um componente 
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fundamental, já que não obedece nenhum cálculo ou requisito contratual, mas a um movimen-

to de alma, pois ir em direção ao outro, significa que não o fazemos apenas para obter alguma 

coisa, mas porque o estamos sentindo. (LIMA, 2009). 

De acordo com Leite (2007), a gratuidade por ser um vocábulo que representa a unilateralida-

de absoluta não integra os diálogos mercantis, e suscita inúmeros debates sobre o dom gratui-

to. Originando-se do termo latino gratia (graça), pode ser aplicado tanto àquele que acolhe 

com gentileza quanto àquele que é acolhido, agradado, agraciado. 

Mesmo que a dádiva também seja um modo de retribuição, o dom é considerado gratuito, pois 

o doador não é constrangido a retribuir, dar é um ato de liberdade e nele reside a gratuidade. 

Mauss já abordava o assunto da obrigatoriedade e liberdade e os abordava conjuntamente: 

“dar, livremente e por obrigação, sob forma desinteressada e obrigatória ao mesmo tempo”.  

Leite (2007) pontua que um débito gerado por uma relação de dádiva não é pago, mas reduzi-

do ou transformado em uma dádiva ou dom maior que a dívida. Da mesma forma que a natu-

reza rejeita o vazio, a dádiva rejeita o equilíbrio, pois este representa o fim da dádiva. Enquan-

to para as relações mercantis, a ausência de equilíbrio representa a sua extinção. A dádiva 

valoriza o modo, o gesto, enquanto para o mercado, só vale o resultado. A gratuidade contri-

bui para a inexistência da igualdade ou a equivalência, suscitando o questionamento de se a 

paixão moderna pela igualdade (Tocqueville) não é uma influência do mercado nas relações 

sociais. É por essa razão que o Estado-providência não pode tornar-se um sistema de dádiva. 

Quando as regras são explícitas, a dádiva é morta, surgindo como aponta Leite (2007) uma 

crise de valores do Estado de bem-estar nos limites da solidariedade estatal. 

A dádiva é a alternativa à dialética do senhor e do servo. Não se trata de dominar os 

outros, nem de ser dominados, nem de domar a natureza, nem de ser esmagado, mas 

de pertencer a um conjunto mais vasto, de restabelecer relacionamentos , de tornar-se 

membro. (LEITE, 2007, p. 99).  

Os gestos gratuitos são permeados pela regra do não-dito, com o cuidado de não serem perce-

bidos como uma troca e/ ou de demonstrar aquilo que se dá. Causam estranhamento para 

aqueles que segundo Lima (2009) percebem a ação social apenas dentro de uma lógica utilita-

rista, ou de haver sempre uma vantagem individual em realizá-la. Essa vantagem tanto se re-

fere a ganhos materiais, bem como a algum ganho de status ou reconhecimento no meio soci-

al. 
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Assim, a gratuidade, terminar por contribuir na geração de solidariedade e de um vínculo que 

aproxima estranhos, “doadores e apoiados". A aproximação só é possível por ser uma relação 

baseada no dom de si, “um ato que se inicia com o envolvimento da própria pessoa, do seu 

tempo e habilidades para ajudar a alguém”. O dom de si, a dádiva realizada a estranhos, como 

no projeto analisado, adquire significado, visto que “não é apenas doar algo, mas doar o me-

lhor de si e sem humilhar o receptor” (LIMA, 2009, p. 6), como ilustra a Carta 1. 

Carta 1 - Para um grande dia, uma grande festa. Mesmo com muito atraso,  

todos nós desejamos a você um feliz aniversário, saiba que queremos muito bem a 

você e esperamos que goste dos nossos presentes que com muito carinho envia-

mos.Beijos de Napoli 

Haesler (2002 apud Silva, 2008) aponta que "dar" é nada menos que a "abertura" da interação, 

não gerando ameaças à identidade, nem reduzindo o valor da responsabilidade, principalmen-

te, do ator quem recebe, visto que a intensidade da espiritualidade manifestada por meio do 

dar aponta como obrigação (mas na liberdade) a manutenção do vínculo imediatamente esta-

belecido entre um e outro - a lógica primordial da doação. 

No movimento de “doar algo”, além da contribuição financeira (ponto de partida do projeto), 

destacamos o que Pimentel e outros (2007), denominam de “extra”, ou seja, gestos que impli-

cam um maior envolvimento dos atores. Tal “extra” submete-se a um contexto, visto que há 

âmbitos mais propícios para gestos inesperados. Nos locais mais padronizados há menos es-

paço para o surgimento da dádiva e, por conseguinte, do vínculo. Assim, âmbitos como o do 

projeto analisado permite que gestos de gratuidade emerjam, como se evidencia na correspon-

dência enviada e no interesse e cuidado manifestados nas cartas.  

Carta 2 

Caríssimo Genilson, também esse ano, não nos esquecemos de desejar a você FELIZ 

ANIVERSÁRIO!!! 

Nós recebemos notícias suas através da “notícia individual” que seus professores do 

Centro Educativo manda-nos anualmente.  Soubemos informações sobre seu desen-

volvimento e resultados escolares e também sobre seu desejo de se tornar um cam-

peão de futebol.  

Aconselhamos que você siga seus sonhos, mas também que se prepare para o futuro 

de modo seguro, estudando da melhor maneira.  

Lembre-se que a sua jovem idade é linda exatamente porque você pode sonhar, por 

isso não deixe que ela (a idade) passe sem que você faça tudo o que deve ser feito. 

Por isso, estude com empenho!!! 

Mandamos para você um pequeno presente, é igual ao do ano passado que com cer-

teza já estará muito consumido pela sua energia com os jogos de futebol. 

Alessia manda para você um desenho e uma foto dela.  

Esperamos que você esteja bem também nesses meses. Nós pensamos sempre e que-

remos muito bem a você. 

Um beijo e um abraço, 
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Alessia, Tina e Carlo 

Da ação dos indivíduos e de sua interação depende a vida humana. Pimentel e outros (2007) 

recordam o ser humano como portador de necessidades apenas realizadas por meio dos relaci-

onamentos. Assim, para se reconhecer o outro se necessita da capacidade de perceber a carên-

cia de recursos materiais, bens simbólicos e da presença de outro ser humano. Segundo Boff 

(2005 apud Pimentel e outros, 2007, p. 32), "todo ser humano é um ser dialogal porque sua 

existência é sempre coexistência e interdependência. Por isso precisamos uns aos outros para 

ser humanos." Em outras palavras, como aponta Silva (2008), a gratuidade por meio do doar 

demarca o significado da existência por meio da geração e manutenção dos vínculos. 

Carta 3 

Cara Rosilene, [...] Eu tenho quarenta e seis anos e faço limpeza nos escritórios e 

ambulatórios médicos da nossa cidade. Gosto de cozinhar e, sobretudo preparar d o-

ces. Nós moramos numa pequena região no município de Viadana na província de 

Mantova. A nossa casa é modesta, mas acolhedora e bonita. É composta de uma co-

zinha, uma sala, dois quartos e dois banheiros. [...] Nós já recebemos uma foto sua e 

algumas notícias sobre você e sua família.  

Antes de você já tivemos uma experiência de ajuda à distância com outra men ina de 

sua cidade, a qual tínhamos nos afeiçoado muito e com certeza isso acontecerá tam-

bém com você. 

Comporte-se bem na escola e com seus amigos, espero que logo cheguem suas not í-

cias.  

Mandamos para você alguns presentes que esperamos que você goste. 

Por agora lhe mandamos um grande abraço e um grande beijo. 

Tchau 

Giuseppe, Antonella e Beatrice 

3.2 A PRESENÇA DO ESTRANHO 

Uma das características presentes na dádiva moderna é a presença do estranho, acompanhan-

do-a uma especificidade: o impulso de tornar o estranho o menos desconhecido possível. 

(Godbout, 1999). No PAD a relação entre apoiador e apoiado é baseada entre desconhecidos, 

ainda com diferenças geográficas (residem em países diferentes: Itália e Brasil), idiomáticas, 

educacionais, culturais e socioeconômicas, suscitando reflexões sobre a identidade e a possi-

bilidade de geração de vínculos entre pessoas distintas como verificadas no projeto. 

A identidade, enquanto característica presente em todos os seres humanos, não se constitui em 

vínculos circunstanciais, mas é a partir do encontro com outra pessoa que se descobre o vín-

culo primordial, sendo este anterior a todos os outros, como os relativos à hereditariedade ou à 

ligação a uma terra comum. O homem não cria vínculos com outros apenas por partilhar uma 

mesma religião, tradições ou idioma. A identidade humana está radicada “nesse fato espanto-
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so de estar no mundo e, ao mesmo tempo, poder ser sempre mais do que uma mera parte do 

mundo” (Baptista, 2000, p. 4). 

O outro mencionado por Baptista (2000) não se restringe ao parente ou ao vizinho, envolve 

também o estrangeiro, que busca ser acolhido em uma terra ou relações desconhecidas. A 

identidade é afirmada por meio de um processo mesclando conhecido e desconhecido, espaço 

privado e espaço público, tradição e juventude, universalidade e enraizamento. Em tal dire-

ção, a linguagem assume um papel fundamental, e a percebemos assim também na correspon-

dência do PAD, favorecendo a criação de um espaço comum de troca, de aproximação, unin-

do pessoas que estavam separadas.  

O estranho de acordo com Boff (2005 apud PIMENTEL e outros, p. 30) ao mesmo tempo em 

que suscita receio e medo, também atrai ao provocar a curiosidade de conhecê-lo, em sua vida 

e história, podendo gerar uma relação rica na qual se apresenta outro mundo ou dimensões 

escondidas da realidade que nós não vemos. E à medida que vai se intensificando a proximi-

dade, o estranho não é mais um estranho e torna-se uma pessoa diferente, mas de qualquer 

forma membro da comunidade e no caso do PAD pode vir a ser até mesmo um integrante da 

família. 

Os seres humanos realizam-se por meio dos relacionamentos, reconhecendo o outro como 

portador de necessidades de recursos materiais, bens simbólicos e de outros seres humanos. 

Depende da ação de sujeitos e sua respectiva interação a vida humana. (PIMENTEL e outros, 

2007). 

É tal dinâmica que verificamos no PAD, sublinhando o impulso mencionado por Godbout de 

tornar o estranho uma pessoa mais próxima. Nas correspondências o verificamos: i) no mo-

mento em que o apoiador envia fotografias (Carta 4); ii) quando o apoiado é inserido de al-

guma forma no âmbito familiar do apoiador (Carta 5); iii) quando o apoiador apresenta toda a 

sua família ao apoiado e compartilha situações do cotidiano da mesma (Carta 6); iv) na mani-

festação de desejo de conhecer pessoalmente o apoiado (Carta 7). 

Carta 4 

Cara Hanna Beatriz, 

Somos Carla e Enea, os seus avós que vivem na Itália [...] Para que você também 

possa nos conhecer mandamos duas fotos. 

A primeira foto é de mais de um ano, no dia do casamento de Silvia e Gabriele. Nes-

sa foto estão 8 pessoas, que são, da esquerda para direita. 
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1. Enea, o avô. Mora em Melzo e trabalha em Milão, a segunda maior 

cidade da Itália (com cerca de um milhão e meio de habitantes). Tem quase 58 anos. 

Como você vê o bigode e os cabelos são cinzas. 

2. Silvia, que tem 26 anos, é professora de italiano, latim e história. É ca-

sada com Gabriele e mora em Melzo. Melzo fica localizada a 15km de Milão e tem 

cerca de 18 milhões de habitantes. Sobre Silvia falaremos ainda mais ad iante. 

3. Andrea tem 33 anos e realiza um trabalho técnico sobre grandes má-

quinas elétricas. Mora em Bollate, muito próximo de Milão. É marido de Marianna e 

pai de Riccardo – sobre eles falarei daqui a pouco. 

4. Gabriele de 26 anos, é o nosso segundo filho e na foto está na segunda 

fila. É o mais alto de todos, tem 2 metros. Ele trabalha na mesma empresa que seu 

pai. 

5. Carla, a avó (talvez você não saiba, mas nunca se diz a idade das s e-

nhoras....  Elas permanecem sempre jovens). Se ocupa da casa e de sua mãe (Anto-

nietta, que está doente e mora muito próximo de nós), e de tantas outras coisas. 

6. Mauricio é o nosso terceiro filho, tem 22 anos e é estudante de Direi-

to. Foi sempre muito bom na escola e continua sendo na universidade. 

7. Riccardo, que agora tem dois anos e meio, mas na foto era um pouco 

menor. É o filho de Andrea e Marrianna e, é o nosso primeiro neto. Ele é muito v i-

vaz e muito simpático, freqüenta a escola infantil há dois meses. 

8. Marianna que tem nos braços o seu filho Riccardo, é a nossa primeira 

filha. Ela tem 31 anos e è estudante de línguas (Inglês e Russo) é casada com Andrea 

há 4 anos e trabalha numa cidadezinha próxima a Bollate. 

Na outra foto estão Giovanni e Michele. São os filhos gêmeos de Silvia e Gabriele. 

Alguns meses atrás quando eles nasceram eram pequenininhos; imagine que Miche-

le pesava apenas 1.170 gramas e Giovanni um pouco mais, porque eram prematuros 

de 7 meses. [...] São muito vivazes e como você pode imaginar é preciso muita aten-

ção e cuidados por parte da mãe deles e de muitos outros, sobretudo da avó Carla. 

A carta ficou um pouco grande, agora me despeço de coração. [...] 

Carta 5 

Caro pequeno Carlos Alexandre, 

recebi suas notícias, espero sempre recebê-las e saber que você está bem.  

Eu tenho dois netos que são gêmeos, eles têm a mesma idade sua e completarão qua-

tro anos no mês de junho. Coloquei a sua foto na moldura juntamente com a foto de 

meus netos Carola e Lorenzo. Mando para você uma foto minha e alguns cartões 

postais da minha cidade: Catania e uma da Sicilia.  

Na espera de boas notícias suas, te mando um forte abraço e um doce beijo para o 

seu próximo aniversário. 

Ada Aroncio 

Carta 6 

Olá Juciara, como você está?  

Nós estamos bem, apesar de termos recentemente passado por um período muito 

triste, pois minha mãe ficou muito mal por um longo tempo, e agora nos deixou so-

zinhos nesse mundo.  

Recebi notícias sobre você, seus estudos, seu empenho e estou muito contente por 

saber que você gosta de ler; lendo se aprende sempre muitas coisas. [...]  

Envio para você duas fotografias nossas e também uns adesivos.  

Um beijo grande, nós lembramos sempre de você.  

Barbara, Franceso e Ludovica 

Um dos aspectos também presente nas correspondências que integra o movimento de tornar o 

estranho mais conhecido é a felicitação em datas comemorativas como aniversário, batismo, 
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Páscoa e Natal. Dentre as datas comemorativas, destacam-se o aniversário e o Natal com as 

respectivas menções a Jesus Cristo e a figura do Papai Noel, como também ilustra a Carta 7.  

Carta 7 

Cara Gabriela, 

Sou Emanuela, da Itália, que lhe escrevo juntamente com toda a família. 

Há algumas semanas recebemos notícias recentes sobre você, juntamente com a l-

guns desenhos que você preparou. 

 [...]  

Soubemos também que vocês festejaram o Natal com uma linda festa na creche, e 

que teve apresentação com marionetes, o papai Noel esteve presente e que, além dis-

so, vocês comeram muitos doces que foram preparados por algumas mães. 

A todos nós, alegraria muito poder festejar o Natal ali com vocês. Quem sabe se um 

dia conseguiremos realizar este lindo sonho, quem sabe consigamos nos encontrar e 

ficar um tempo juntos. Seria uma grandíssima alegria! 

[...]  

Beijos, Emanuela e família. Até Logo!!!  

Apesar de Lanna (2000) mencionar que nas sociedades modernas a dádiva integra o ato de 

compra e venda, não considerando o Natal uma celebração de “pura dádiva”, Godbout (1999) 

a destaca como um momento importante para a esfera doméstica, não olvidando sua impor-

tância para o mercado também, pois nela se manifesta a maior dádiva possível quando um 

Deus nasce para salvar toda a humanidade.  

Não causa admiração, dada a importância da criança na sociedade moderna, ser ela a principal 

atração do período. E atrelada a ela, encontra-se um personagem estranho ao âmbito familiar, 

mas gerador de dádiva, oferecedor de presentes: Papai Noel. O curioso é que quando as crian-

ças são pequenas, os pais e educadores alimentam o mito, esforçando-se para esconder sua 

participação na festa, proporcionando às crianças a oportunidade de vivenciar o recebimento 

de um presente de um estranho e ao mesmo tempo tendo prazer com o anonimato e a respec-

tiva alegria dos filhos e/ ou alunos,  

[...] pois a manifestação de prazer de quem dá é essencial; mas ela está dissociada, 

por meio de Papai Noel, do reconhecimento para com o verdadeiro oferente. Por que 

um espírito moderno invoca uma figura tão primitiva, uma concepção tão profu n-

damente religiosa da dádiva? Por que a dádiva se torna anônima, ou quase, em todo 

caso proveniente de um desconhecido, dentro dos vínculos sociais primários mais 

intensos que existem? Como na relação do casal, delineia-se aqui a presença do es-

tranho, onde menos se esperava. (GODBOUT, 1999, p. 56). 

São ensaiadas algumas respostas: liberar a criança da dádiva total, característica atual das re-

lações entre pais e filhos; destacar uma dádiva especial das demais realizadas pelos pais; pro-
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porcionar o aprendizado de um gesto gratuito de um desconhecido; mas é na filiação que a 

resposta tem mais força.     

A figura de Papai Noel assemelha-se a de um avô, representa um ancestral, retoma uma filia-

ção que a contemporaneidade rompe com freqüência, abrindo uma janela para o passado e 

também conectando a criança por meio dessa crença com o mundo (pelo menos o ocidental). 

O circuito da dádiva dá-se dentro de uma cadeia temporal, o do mercado; para nós, não há 

mais ancestrais, mas cadáveres. Entretanto, o Natal possibilita o retorno dos ancestrais, e estes 

como portadores de presentes, instrumentos de alegria infantil. (GODBOUT, 1999). 

3.3 DÍVIDA  

Enquanto a relação mercantil busca a equivalência contábil e, sobretudo, a ausência de dívida, 

nos atores da dádiva a sensação de dever a algo ou alguém não possui uma conotação negati-

va, sendo o estado de dívida inerente tanto a quem dá, quanto a quem recebe. (GODBOUT, 

1998 apud PEREZ, OLIVEIRA e APGAUA, 2000, p. 12). 

Em uma relação de dádiva os envolvidos de forma deliberada afastam-se da equivalência, 

visto que nela impera uma situação, um estado de dívida permanente. A noção de dívida não é 

concebida em termos contábeis, mas como um estado onde se considera que se recebe mais 

do que do dá. Nela reside o binômio dívida-incerteza, a liberdade não está na liquidação da 

dívida, mas de dentro do laço social, procura-se deixá-lo mais livre, “multiplicando os rituais 

que visam diminuir, para o outro, o peso da obrigação no seio da relação”, tornando a dádiva 

“um jogo constante entre liberdade e obrigação”. (Ibidem, p. 13). 

Poz (2007) recorda que a dádiva, presente nos vínculos sociais, implica forçosamente perpe-

tuação da dívida. O estado de dívida contínua, assim como ocorre nas relações amorosas, está 

presente entre os envolvidos no sistema. Da mesma forma que a dádiva é “um operador privi-

legiado da aliança entre as pessoas” (FRANÇA FILHO, 1999 apud CUNHA e BARBOSA, 

2007, p. 1),  

a dívida é o poder da dádiva. Ela obriga. Obrigar-se é fundamentalmente aceitar en-

trar e permanecer no círculo da doação. (...) A gratuidade, a generosidade que aco m-

panha a oferenda risca a alma do outro com a força da dívida que fica como sinal de 

uma aliança. Na entrega de uma amizade, a dívida que fica nunca é quitada, pois não 

obedece a lógica mercantil/utilitária. O compromisso que se estabelece, tomado pela 

mediação do que se oferta, requer um permanente face a face na busca por reconhe-

cimento. (SILVA, 2008, não paginado). 
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No trabalho de Lima (2009), Os Vínculos que Brotam da Dor, são abordados os vínculos ge-

rados dentro de uma organização voluntária entre as crianças submetidas ao tratamento do 

câncer infantil, seus familiares e os cuidadores (voluntários), evidenciando a sensação de dí-

vida entre ambos.  

O acolhimento do voluntário no início do tratamento, manifestado com atenção, carinho e 

apoio, provoca nas famílias e pacientes “uma sensação de uma dívida simbolicamente impa-

gável e uma obrigação de manter o vínculo, de modo que afirmam a necessidade de estar per-

to”. Ao mesmo tempo em que se identifica no voluntário também uma sensação de dívida. No 

fornecimento de apoio, este não apenas entra em contato com a dor do outro, mas recebe bens, 

considerados inalienáveis por ele, como lições de vida, gerando uma postura de obrigação e 

agradecimento em relação àqueles que a princípio ajudaria. Assim, as posições de doador e 

recebedor não estão congeladas, o que gera uma relação horizontal e próxima entre estes.  

(LIMA, 2009, p. 11).  

Em 1998, uma pesquisa realizada pelo Instituto de Estudos da Religião (ISER), utilizando 

uma amostra de 1 200 domicílios distribuídos em cidades com mais de dez mil habitantes, 

identificou que 50% das pessoas com mais de 18 anos costumam fazer doações regulares, 

sejam monetárias ou de bens, a instituições. Deste estudo, merece destaque o dado de que 

78,4% do universo citado afirmaram que doar para pessoas mais necessitadas era uma manei-

ra de retribuir as oportunidades que se teve na vida. (LANDIM e SCALON, 2000, apud MO-

TA, 2002, p. 118).  

No Projeto Apoio a Distância identifica-se quando relativa à sensação de dívida por parte dos 

apoiadores a postura de agradecimento tal como no caso de Lima (2009), e também pela sen-

sação de utilidade, de gratidão por ter contribuído para o bem do outro e de ter crescido pes-

soalmente com a experiência. 

Carta 8 

Na última comunicação que recebi de vocês, entendi que a minha adoção a distância 

para Elena, tinha acabado, e contextualmente me estava sendo proposto uma nova 

adoção para Alexandra. Na hora, a dor foi tão grande que gostaria de ter rejeitado, 

mas acredito que esta seja uma reação normal; logo depois decidi aceitar. Nunca 

como nestes momentos, também na dor da separação, se aprende o que é realmente a 

gratuidade.  Eu descobri que não tinha aceitado a adoção a distancia para gratificar a 

mim mesmo, mas para acompanhar outros ao seu destino. Agradeço a vocês pela 

experiência maravilhosa que me fizeram fazer ao acompanhar Elena no seu percurso 

educativo e na sua vida, tendo oportunidade de olhá-la crescer, aprender a alegrar-

me com os seus sucessos e entristecer-me pelas situacões dificeis que aconteceram. 

Obrigado por ter feito com que eu me sentisse útil, por ter feito com que ao menos 
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uns dos meus esforços na vida, tenha tido utilidade, tenha servido para alguma coisa. 

Giovanni 

Carta 9 

Saudações a todos, eu me chamo Lucia, e com meu pequeno apoio a distância, ajudo 

o pequeno Saimon! Essa é a primeira vez que tento escrever e sinceramente não sei 

nem o que dizer, ou falo muito ou não digo nada. Desculpem-me se ainda não me 

exprimo como gostaria! Espero somente que a minha pequena ajuda possa servir ao 

pequeno Saimon e também a sua família. [...]Em ocasião do Natal, queria enviar al-

guma coisa para Saimon, mas não sabia bem o que mandar, acredito que alguns lápis 

de cor e um caderno possam servir para a escola que começará novamente no ano 

que vem. Faço somente um pedido, gostaria se possível, que pelo menos o caderno 

pudesse ser usado por Saimon, os lápis de cor, visto que são muitos, me parece justo 

que sejam usados também por todas as outras crianças.    

Agradeço a vocês pela atenção que me dão e também pelo trabalho que realizam to-

dos os santos dias com estas pequenas criaturas . Vocês estão sempre no meu cora-

ção, no caso que, um dia possa me permitir, irei mais do que com prazer encontrar 

vocês e talvez também conhecer as crianças e brincar um pouco com elas.  

Não sei quando chegará essa carta, sendo assim, no entanto, me antecipo para fazer 

os votos de um feliz e esplendido Natal.          

Lucia 

Carta 10 

Olá Raiane, 

Sentimos muito, mas precisamos nos despedir de você, pois estamos deixando a 

Scuola Elementare e não poderemos mais lhe acompanhar no seu percurso educat i-

vo.  

Foi muito bom e significativo para nós, ter lhe conhecido e ajudado, mesmo que s o-

mente um pouco. Isso fez-nos sentir mais úteis e maduros, porque fazer algo pelos 

outros nos faz crescer. 

Obrigado Raiane, boa sorte! 

Desejamos a você um futuro sereno. 

Outro aspecto que se evidencia, mas não de forma tão explícita, mas defendido pela própria 

autora e pela própria equipe do projeto, é o dado trazido por Mota (2002) que a sensação de 

dívida gerada pelas oportunidades oferecidas pela vida é uma impulsionadora da ação para 

aderir ao projeto.  

O cidadão italiano tem acesso a uma educação pública de qualidade em todas as fases da vida, 

reconhecendo a importância da educação para a realização plena, pessoal e profissional, da 

pessoa. Em tal perspectiva, pode-se inferir que colabora para ajudar na formação de uma cri-

ança ou jovem dentro de uma creche e/ ou escola comunitária, centro de reforço escolar, a 

partir da sensação de dívida por ter recebido uma oportunidade educativa em seu país e por 

isso pretende colaborar com a de outros. 

Carta 11 

Querido Edeval, 

Recebi com prazer seu desenho que é muito lindo; isto prova que você está bem nas 

aulas e na escola. Estudar é muito bom para a vida.  
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Eu trabalhei muitos anos na escola e vi muitos rapazes crescer e se desenvolver, to r-

nar-se melhor e capaz de fazer o bem para si e para os demais.  

Sabia que sua escola é bem organizada? 

Através das atividades que são desenvolvidas lá, você pode aprender e brincar e, 

brincar para aprender! [...] 

Eu ficarei feliz em receber uma foto sua e notícias sobre seu rendimento escolar.  

Saudações a todas as professoras e família. 

Um forte abraço e beijo. 

Marta. 

De forma curiosa, o Projeto Apoio a Distância que se estabelece a partir de uma relação de 

dádiva cujo principal propósito é contribuir para o percurso educativo de uma criança ou jo-

vem em seu contexto cultural, atua em uma temática, a educação, considerada “um ato de 

dádiva por natureza”.  

Como relembra Sabourin (2009, p. 1), “educar, mesmo quando remete para a sua função ins-

trumental, caracteriza-se como um ato materialmente desinteressado, associando uma função 

simbólica e valores morais à função instrumental da aprendizagem”. Entretanto, educar não é 

uma relação assimétrica e unilateral protagonizada pelo educador detentor de conhecimento 

transmitindo para os alunos que nada sabem. A aprendizagem dá-se e fortalece-se na intera-

ção entre os professores e os alunos, ambos necessitam desse vínculo para dar sentido ao en-

contro na sala de aula. (Ibid., 2009). 

Outro aspecto que merece ser destacado como um dos elementos da dádiva na atualidade, que 

se associa ao ato de educar, e é a principal expressão do vínculo entre apoiador e apoiado, 

muito presente no PAD e instrumento de análise do presente trabalho, é a fala, a palavra. Nes-

se sentido, Caillé (2002, p.103) afirma ser a dádiva das palavras o principal alimento da soci-

abilidade primária e a linguagem, enquanto não seja apenas veículo de informações ou ordens, 

deve ser considerada instância da palavra falada. 

A palavra, assim como pode ser verificada na correspondência do PAD, é meio para a abertu-

ra de relação interpessoal, “nos permite garantir a apresentação de nós mesmos, situar-nos do 

ponto de vista social e apreciar com quem teremos de negociar [nesse caso, dialogar]”. Inicia-

da de forma simples, com as pessoas de forma geral simplesmente se apresentando, termina 

por contribuir para a geração de vínculos. “Com efeito, é exatamente para isso que ‘serve’ 

antes de tudo, a palavra e o que falar quer dizer. Como os bens preciosos nas sociedades ar-

caicas, a circulação da palavra permite estabelecer relações de aliança e de afinidade”. 

(CAILLÉ, 2002, p. 100). 
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Com efeito, no domínio da fala, dar palavras é tomar a palavra, e cada um tem, de 

fato, ‘interesse’ em falar. Mas, esse interesse não é compreensível a não ser relacio-

nado com a obrigação e o prazer. Quando começamos uma frase, não sabemos exa-

tamente como vamos terminá-la, nem o que vamos dizer; ou então, se o sabemos, é 

porque nos dispensamos de seguir a lei da espontaneidade e ninguém poderá supo r-

tar que isso venha a ocorrer muitas vezes e de forma demasiado visível. A regra, 

vamos repetir, é ser espontâneo. (...) temos interesses conversacionais; no entanto, 

contrariamente ao que postula a ficção do homo oeconomicus, nosso interesse con-

siste não em receber, mas em dar. Façamos votos para que o bom velho homo oeco-

nomicus não seja, de fato, tão diferente quanto ele possa parecer do homo communi-

cans; se ele gosta tanto de receber e acumular é exatamente porque também gosta de 

dar. (Ibidem, p. 127). 

3.4 PRAZER E SATISFAÇÃO 

De forma contrária ao que determina o senso comum, o prazer e a satisfação estão presentes 

na relação de dádiva não só por parte de quem recebe, mas também de quem doa. Embora 

possa não haver retorno mercantil, o retorno está sempre presente, mesmo que o seja na forma 

de satisfação e prazer pessoal, sendo este algumas vezes superior a própria dádiva. (GOD-

BOUT, 1999). Caillé (2002) também reforça esse argumento afirmando que os principais ga-

nhos na dádiva são aqueles relacionados à satisfação pessoal mais do que aos interesses 

econômicos ou materiais. 

Segundo Veronese e Carvalho (2006), em uma perspectiva sócio-psicológica pode-se conside-

rar que a dádiva suscite emoções positivas, sobre a qual são encontrados inúmeros argumen-

tos que a reafirmam nas relações interpessoais. Toda relação possui pelo menos parte dos três 

movimentos da dádiva (dar, receber e retribuir), pois nota-se mesmo em uma interação visce-

ral como a relação mãe-filho elementos como gratificações, ganhos narcísicos e mútuo gozo. 

No trabalho Reflexos da Cultura Brasileira nas Expressões da Dádiva em Clubes de Troca - 

O Caso da II Feira Baiana de Economia Solidária, a satisfação como demonstra Cunha e 

Barbosa (2007) pode ser percebida a partir de um ponto de vista mais pessoal, amizades gera-

das, conhecimento de outras culturas, contatos com outras realidades, sentimento de “missão 

cumprida”, retorno espiritual, entre outros. A satisfação ainda está presente na percepção de 

estar contribuindo para uma causa, de contribuir com a vida de outras pessoas, sensação de 

realização e até de um olhar mais esperançoso em relação ao futuro. São essas mesmas carac-

terísticas que apresentam os apoiadores/ padrinhos no Projeto Apoio a Distância, sendo que 

demonstram grande satisfação e encanto ao trocar correspondências com o apoiado. Acompa-

nhar o crescimento, as atividades realizadas, o rendimento escolar, a saúde, não só permite ao 
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apoiador conhecer melhor o apoiado como gera satisfação por saber que sua contribuição co-

labora de forma efetiva com a vida de outra pessoa.  

Carta 12 

Cara Joseane, 

eu sou Giulia, tenho 14 anos e freqüenta a Scuola Media La Traccia. Fico muito feliz 

por poder lhe ajudar a distância. Me alegraria muito lhe conhecer pessoalmente. 

Um grande beijo, 

Giulia. 

Carta 13 

Caro Francisnei, 

a sua carta nos deixou muito feliz.  

Quero parabenizar sua mãe pelo casamento dela, e desejar toda a felicidade que 

Deus doou ao nosso casamento.  

Espero que você esteja feliz, saber que você já aprendeu a escrever seu nome, de i-

xou-nos muito orgulhosos.   

Aprenda muitas coisas, assim você se tornará um jovem que poderá fazer importan-

tes descobertas.  

Nós te queremos muito bem e te mandamos um grande beijo. 

Um caloroso abraço para toda sua família. 

Karin, Andréa, Beatrice e Edoardo. 

Outro traço associado ao prazer e satisfação, também uma temática cara à dádiva, e ainda pre-

sente no PAD é a oferta de presentes. Em estudo de David Cheal (1998 apud COELHO, 2003, 

p.6) sobre o sistema da dádiva em Winnipeg, cidade canadense, os presentes são considerados 

formas de expressão da relação entre doador e receptor, bem como uma forma de “manipula-

ção de impressões”, um meio de criação de uma determinada representação de si. Configu-

ram-se também instrumentos de comunicação de estados afetivos, podendo ser uma forma de 

demonstração de sentimentos amorosos, “porque ‘mostrar a eles que você os ama’ [por meio do 

presente] fornece evidências concretas e visíveis de estados emocionais invisíveis os quais, sem isso, 

se poderia suspeitar haverem se enfraquecido”. As cartas a seguir são do mesmo remetente que por 

meio da angústia e decepção dos presentes enviados não terem sido recebidos pela criança apoiada, 

evidencia-se o afeto e estima por ele, corroborando as afirmações feitas acima. 

Carta 14 

Olá, Anderson! 

Aqui é Roberto, o seu irmãozinho italiano. 

Como você está? Eu estou bem e gostaria muito de poder lhe encontrar: quem sabe 

um dia esse sonho se realizará? 

Infelizmente hoje (13 de maio), tive uma decepção: o pacote que lhe enviei com uma 

lembrança, ainda no mês de janeiro, por causa do seu aniversário, retornou.  

Senti muito por este pacote não ter chegado até você!!! Amanhã vou tentar reenviá -

lo: espero que os presentes que estou enviando lhe agradem. Fui informado que o 

COF [centro de reforço escolar] estava fechado neste período, acredito que por conta 

das férias.    
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No próximo ano vou tentar me organizar para que os presentes cheguem na data cer-

ta para seu aniversário.  

Como estão Felipe, sua mãe e seu pai? Quando você quiser mande-me notícias vos-

sas. Para mim, quando elas chegam, é sempre motivo de alegria. 

Um abraço com muito afeto, 

Mamãe Stefania e Papai Dario 

Carta 15 

Caríssimo Anderson, 

Como você está?  

Sou Roberto, seu irmãozinho italiano. Eu estou bem, brinco muito, faço as ativid a-

des da escola, danço... E você o que tem feito? E seu irmãozinho Felipe como está? 

Eu ultimamente estou muito triste, porque soube que as últimas coisas que lhe havia 

enviado não chegaram.  

Para seu aniversário, em janeiro de 2008, tinha mandado um pacote contendo alguns 

biscoitos e um joguinho; infelizmente o COF estava fechado e o pacote retornou. 

Em maio, reenviei o pacote, mas soube que não chegou. Poucos dias depois, lhe en-

viei também uma porta-retrato com uma foto minha, de minha mãe e de meu pai, 

mas há alguns dias soube que não chegou nem este presente: chorei e fiquei muito 

triste!!! Não entendo porque as minhas lembranças não chegam até você...  

De qualquer maneira quero lhe dizer que não lhe esqueci, que lhe trago sempre em 

meu coração e que rezo a Deus para conservar seja você, bem como toda a sua famí-

lia em boa saúde.  

Esperando receber logo notícias suas (espero a cada dia com muita ânsia a chegada 

do carteiro para ver se me traz alguma carta sua), te abraço forte. 

Com muito afeto!!! 

Roberto. 

Obs.: Eu e meus pais mandamos um forte abraço para Felipe, sua mãe e seu pai. 
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4 CONCLUSÃO 

A presente dissertação partiu de alguns pressupostos para tratar da relação entre a dádiva e o 

Projeto Apoio a Distância (PAD). A visão do estranho nos tempos atuais é distinta daquela 

das sociedades pré-modernas, hoje o estranho é uma referência central na vida cotidiana. Essa 

mudança deve-se à racionalização das relações a partir do surgimento do Estado e da genera-

lização das relações de mercado. A dádiva nos nossos tempos busca diminuir os efeitos de 

uma interação impessoal, procurando associar pessoas desconhecidas (estranhas entre si) de 

maneira que sintam a necessidade de se aproximarem.  

Todavia, em razão do significativo número de interações sociais a que as pessoas estão sujei-

tas, é impossível a geração de vínculos com todos. Mesmo o Estado já tendo assumido a res-

ponsabilidade sobre a circulação de bens e serviços, surgem na sociedade civil organizações 

que cumprem esse papel, sem os condicionamentos da racionalidade instrumental presente 

nas organizações governamentais e nas relações mercantis. 

Tais organizações aparecem para atender a uma demanda natural da sociedade por vínculos, 

em meio à pressão da concepção do homo oeconomicus. Ainda que essas organizações possu-

am forte ligação com o Estado e o mercado, por lhe fornecerem recursos e legitimidade, dife-

renciam-se pelo fato da dádiva estar centralizada na oferta dos bens e serviços.  

Alguns autores não consideram toda entidade do Terceiro Setor como movida pelo espírito da 

dádiva, apesar de nascerem de um ato de liberdade de seus fundadores e de não visarem lucro. 

Para GODBOUT (1999), “muitas dessas associações logo se afastam desse espírito e passam 

a assemelhar-se ao Estado e ao mercado em sua forma de funcionamento”, estabelecendo dois 

critérios para classificar se uma entidade está regida sob o princípio da dádiva: a não remune-

ração de seus membros para o desenvolvimento das atividades da organização e a inclusão 

entre os objetivos da entidade do atendimento a outras pessoas que não sejam seus membros 

ou integrante de seu núcleo principal.  
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O pressuposto do presente trabalho é que, mesmo os colaboradores sendo remunerados, pare-

cem existir vínculos de dádiva em iniciativas do Terceiro Setor por meio da análise do PAD. 

Esse projeto é uma iniciativa da Fundação AVSI, em funcionamento por quase duas décadas, 

que consiste na doação de recursos de pessoas físicas para apoiar a educação de uma criança 

ou jovem, em seus locais de origem.  

Diante desse quadro, questionou-se: Qual é a natureza do vínculo estabelecido entre os atores/ 

pessoas envolvidos no Projeto Apoio a Distância? Para tanto, o estudo foi dividido em duas 

partes: uma teórica e uma empírica. Na primeira parte, fez-se um percurso de contextualiza-

ção da dádiva, tema caro à antropologia francesa desde 1924, entendida como “qualquer pres-

tação de bem ou de serviço, sem garantia de retorno, com vistas a criar, alimentar ou recriar 

os vínculos sociais entre as pessoas” (GODBOUT, 1999) ou a tríplice obrigação de dar, rece-

ber e retribuir. 

É considerada por seus adeptos teóricos elemento constitutivo das sociedades antigas. O inter-

câmbio de dons foi percebido como uma forma de estabelecer relações amistosas, transpondo 

a desconfiança e, por sua vez, reduzindo a possibilidade de guerras e destruição. 

Destacou-se que a relação de dádiva é diferente da relação mercantil. Enquanto nesta há a 

presença do cálculo e da utilidade da troca realizada, naquela a atenção destina-se à geração 

ou à manutenção de um vínculo, sendo a troca instrumento para isso. 

Na sociedade capitalista, com a forte demarcação entre atos gratuitos e obrigatórios, a dádiva 

se enfraqueceu. Mesmo assim, é possível perceber na contemporaneidade, mesmo com todo o 

desenvolvimento das relações mercantis, além de gestos como o hábito de presentear, oferecer 

hospitalidade, dar festas, a existência de uma moral, de uma intersubjetividade presente nas 

relações. Sem negar os conflitos entre as lógicas da dádiva e da mercadoria, pode haver uma 

relação de complementaridade, o importante é a criação, alimentação ou recriação dos víncu-

los sociais entre as pessoas. 

Na contemporaneidade a dádiva se manifesta nas relações interpessoais nas quais há a espon-

taneidade de se relacionar e a presença do afeto, como se verifica comumente nas amizades (e 

onde sempre está presente a possibilidade de suspensão do vínculo) e, sobretudo, na dádiva ao 

estranho. Não há necessariamente (ou inicialmente) uma proximidade dos protagonistas e 

uma equivalência na relação. Tal modalidade de dádiva é específica à dádiva moderna, pois 

não circula nas redes pessoais de afinidades, de vínculos primários como o parentesco ou a 
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amizade. Em geral, no ponto inicial do ciclo dar-receber-retribuir, desconhece-se quem será o 

recebedor.  

Realizada por pessoas comuns, as formas de circulação de bens e serviços entre estranhos 

ocorrem de forma espontânea, são externas ao mercado, não são mediadas pelo Estado e ad-

quirem uma importância crescente na nossa sociedade, de tal forma que essa modalidade de 

dádiva torna-se uma característica própria da sociedade moderna. Constituem-se em uma es-

pécie de quarta esfera de atuação, já que não ocorrem nos âmbitos das esferas doméstica, esta-

tal e mercantil. 

No percurso teórico feito não houve a defesa de uma nova economia baseada exclusivamente 

na gratuidade, porém promoveu uma visão política de valorização da própria sociedade. Por 

isso, a associação do tema da dádiva à gestão social e ao Terceiro Setor. 

As entidades vinculadas a uma vida associativa ou ao chamado Terceiro Setor manifestam 

uma grande variedade e riqueza de atuação e uma capacidade de mobilização de pessoas iden-

tificadas com a proposta. 

A segunda parte do trabalho está centrada nesse tema: as manifestações da dádiva em um pro-

jeto de uma organização não governamental, mesmo com seus profissionais sendo remunera-

dos, a partir da identificação das suas características constitutivas: presença do estranho; li-

berdade, gratuidade e espontaneidade; dívida; prazer e satisfação.  

Entretanto, a análise dessas características não é voltada ao “beneficiário” (criança ou jovem), 

mas ao apoiador ou padrinho, com a perspectiva de valorizar que a ação da dádiva não é cir-

cunscrita ao apoiado, mas envolve os dois pólos da relação. 

Para apontar, discutir e analisar essas características foi adotado o método do estudo de caso, 

e realizados workshop e entrevistas com equipe técnica, análise da correspondência dos apoi-

adores e pesquisa documental. O principal desafio foi selecionar das duzentas cartas disponí-

veis no período, dada a forte semelhança entre elas (presença das características da dádiva), os 

trechos para ilustrar o trabalho. 

 Foi possível perceber a liberdade, gratuidade e espontaneidade como impulsionadores para o  

apoiador ajudar aquele que é inicialmente estranho. Em seguida, o apoiador inicia a redação 

de cartas, envio de fotos, cartões postais, presentes, apresentação dos membros de sua família, 

ao mesmo tempo em que também recebe informações sobre o apoiado, seja por meio dos ins-



73 
 

trumentos de acompanhamento do apoiado, seja pelas correspondências trocadas entre si, pre-

vistas no PAD.  

Desse movimento percebemos a tentativa do estranho se torna menos desconhecido. O apoia-

dor faz um movimento de tornar o apoiado, em algum nível, parte da sua família (chamando-o 

de filho, irmão, neto), ocorrendo inclusive de algum membro da família lhe escrever. Compar-

tilha situações simples e importantes do seu cotidiano, considera datas especiais na vida do 

apoiado (aniversário, batizado, primeira comunhão, Natal, Páscoa, entre outros), expressa o 

desejo de conhecê-lo pessoalmente e manifesta interesse sobre a sua vida em geral (família, 

rendimento escolar, saúde, entre outros). 

O padrinho que colabora com o PAD em Salvador, é consciente que apóia creches, escolas 

comunitárias e espaços de reforço escolar, oriundas de iniciativas comunitárias, em espaços 

onde o poder público não consegue atender as demandas educativas. Esse apoiador viveu a 

experiência de acesso a uma educação de qualidade e acesso a serviços básicos em seu país de 

origem (Itália), reconhecendo a importância destes para sua realização plena (pessoal e profis-

sional). Tal reconhecimento, ou sentimento de dívida usando a linguagem da dádiva, contribui 

para a geração de uma postura que pretende também favorecer a oportunidade de crescimento 

para outras pessoas, “a mim foi dada essa oportunidade, por isso, também quero dá-la a ou-

tros”.  

Da mesma forma que se faz inferências sobre o sentimento de dívida como motivador para 

apoiar o projeto, percebeu-se também o mesmo sentimento na convivência e no aprendizado 

gerados pela convivência no projeto. 

Por fim, o prazer e a satisfação, outras características da dádiva ao estranho, encontrados de 

diversas formas: nas amizades geradas, conhecimento de outras culturas, contatos com outras 

realidades, sentimento de “missão cumprida”, retorno espiritual, entre outros, bem como na 

percepção de estar contribuindo para uma causa, de contribuir com a vida de outras pessoas, 

sensação de realização e até de um olhar mais esperançoso em relação ao futuro. 

Podemos atribuir que essas formas se consolidam a partir do vínculo estabelecido entre apoia-

dor e apoiado ao longo de um percurso, ou ainda mais concretamente, um sentimento experi-

mentado pelo padrinho já que ele apóia alguém com um rosto bem identificado. Tal sentimen-

to, inclusive, faz com que o apoiador faça perpetuar sua contribuição, mesmo que, no momen-

to de conclusão do percurso de seu apoiado como a conclusão do curso ou transferência para 
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outra escola não coberta pelo PAD, seja-lhe proposto um novo apoio e, ele por sua vez, deva 

recomeçar todo o percurso, dando prosseguimento ao ciclo da dádiva e, por conseguinte, à 

criação de novos vínculos.  

Sem negar as desigualdades que caracterizam o sistema capitalista ou buscar superdimensio-

nar a dádiva, como já mencionado, em determinados âmbitos existem conflitos entre as lógi-

cas da dádiva e da mercadoria, mas em outros há complementaridade, sendo que há autores 

(Dencker, 2004 apud Pimentel e outros, 2007, p. 32) defendendo que as relações mercantis 

coexistem “com outras formas de relação de troca, uma vez que faz parte da condição humana 

interagir com o outro, trocar emoções, compartilhar sonhos, esperanças, tristezas, aflições, 

reconhecer e ser reconhecido pelo outro."  

É este o principal desafio para os gestores da AVSI, do PAD e de organizações do Terceiro 

Setor: buscar a complementaridade entre as duas lógicas, de forma que o projeto não perca a 

sua principal força, de instância de dádiva para os envolvidos, aumentando o número de apoi-

ados e ao mesmo tempo não o reduzindo a “uma troca eqüitativa, [visto que] os seres huma-

nos tendem a reinventar e a escapar continuamente daquilo que se fixa, que se normatiza, fu-

gindo das equivalências mecânicas, calculáveis”. (PIMENTEL e outros, 2007). 

A busca de complementaridade não deve ignorar as contradições dentro das próprias organi-

zações. A lógica dominante na sociedade atual é a mercantil, havendo segundo Vizeu (2009) 

uma dificuldade psicológica para a geração de relações baseadas na dádiva. Sofremos uma 

forte influência da interação do tipo mercantil, e mesmo na dádiva podem ser verificados ele-

mentos de impessoalidade e equivalência, premissas utilitárias.    

Assim, mesmo que algumas organizações ou projetos sejam favoráveis a uma racionalidade 

diversa da instrumental, o cálculo utilitário pode estar presente como referência nas relações 

interpessoais. Além da influência da sociedade, isso também se deve à necessidade das orga-

nizações estabelecerem relações com empresas e o Estado. Vizeu (2009) considera que o fato 

da dádiva ser distorcida pela lógica de mercado iguala-se ao “processo identificado por Guer-

reiro Ramos (1981) como o problema central das organizações convencionais, e que deu ense-

jo a sua teoria substantiva da organização, ou seja, a invasão do enclave econômico sobre as 

outras esferas sociais”. 

Mesmo diante de tais desafios, PIMENTEL e outros (2007) defende ser a dádiva uma opera-

ção, sobretudo, subjetiva, pessoal e individual, sendo “um fenômeno essencial na sociedade 
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contemporânea”, presente nas relações de amizade, vizinhança e ainda na dádiva ao estranho. 

É nessa modalidade de dádiva que se fundamenta o Projeto Apoio a Distância, e ainda dentro 

da busca da complementaridade (lógicas da dádiva e da mercadoria) por parte dos gestores 

dessa iniciativa, cabe verificar de que forma, considerando as especificidades da dádiva ao 

estranho ampliar o número de apoiadores/ padrinhos no contexto soteropolitano e brasileiro. 

O posicionamento do Brasil não mais como um país recebedor de projetos de cooperação in-

ternacional, mas como um país doador ou player, junto com as projeções de que dentro de 

uma década o PIB do Brasil superará o da própria Itália, país de origem da grande parte dos 

padrinhos do PAD, contribuem para o surgimento da necessidade dos gestores de criação de 

estratégias de sensibilização de famílias brasileiras para a continuidade do projeto. 

Sem dúvida, a criação de estratégias deve considerar a presença do dom, sobre o qual o pre-

sente trabalho pretende ser uma modesta contribuição, acenando que há relações invisíveis 

(dadivosas) dentro do projeto e que merecem ser consideradas. A dádiva diz respeito a aspec-

tos mais valorizados da brasilidade, a exemplo da solidariedade, espontaneidade e amizade. 

Apesar de na sua configuração negativa manifestar-se na troca de votos e no clientelismo, 

Neto (2002) aponta que em uma sociedade na qual o Estado patrimonialista colaborou para 

um ceticismo em relação à imparcialidade das nossas instituições e as benesses do mercado 

restritas a uma elite, a dádiva encontra um âmbito privilegiado para atuar, valorizando um 

traço característico da personalidade brasileira, e que o diferencia de outros povos com mais 

dificuldade de superar a racionalidade instrumental. Enfim, mesmo com as contradições, a 

dádiva no Brasil “tende a uma difusão cada vez mais profícua, e apresenta as condições ideais 

para impulsionar uma 'revolução silenciosa' na grande onda de incertezas que caracteriza este 

início de novo milênio”, e o PAD pode ser beneficiado com essa difusão. 

É certo que são necessários outros trabalhos para aprofundar a temática da dádiva e seriam 

úteis aqueles a explorar mais projetos do Terceiro Setor ou a própria configuração deste e sua 

relação com o Estado e o mercado (em particular com a responsabilidade social corporativa), 

as relações público-privadas estão permeadas de conflitos e questionamentos e talvez a teoria 

da dádiva pudesse dar algumas contribuições. Também seriam elucidativos trabalhos teóricos 

comparativos entre os defensores da dádiva e outros autores das Ciências Sociais, não enqua-

drados dentro das correntes do individualismo metodológico e do holismo. (MILANI, 2010). 

Por meio de trabalhos dessa natureza, quem sabe a dádiva pode realmente se consolidar como 

um paradigma?  
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