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0 VOLUNTARIADO NO QUEBEC:
DIREC<;AO E GESTAo

A reorga11i:ar;ao do pope/ do Estado 110 esparo social permite constatar que e/e modifica a paisagem
dos grupos volu11tarios e os envolve numa 16gica de instituicionalizar;iio. Estes adoptam entiio a
forma de um sistema mais hiercirquico (colllratar;iio de profissionais, especializariio dos actores,
rmdencia () oficializa~·iio, etc.). No lwrizo11te desw paisafiem do voluntariado em muta{·iio,pontifica
a necessidade de proceder a uma resenha das repercussoes que pode gerar a revalorizar;iio do pape/
.wcio-polftico da graruitidade no Quebeque. Esta ref/exao propoe, portanto, salientar as implica. rcies re6ricas e praticas da "viragem" comu11itciria do Estado relativame11te aos grupos de volumarios que operam no domfnio da sa fide e dos servi~·os sociais. Mais precisamente, e/a apresenta o
powo de vista dos dirigewes deste.~ grupos sabre a acenlllat;iio da tendell(:ia que os co11jina cada I'CZ
mais a 11111 papel de preswdores de servi~·os.

(,.)se se quer participar no poder epreciso de qualquer
modo venerar os poderes, quer dizer prestar servi~os,
entrar no jogo, dar garantias
Alai11

Suzie Rohichaud*
A constitui9ao de um grupo pode come9ru· por uma necessidade sentida, enunciada sob
a forma de problemas pru·a os quais sao encaradas solu96es.
Para preencher a diferen9a que separa o problema da sua solti9ao, os indivfduos intervem no espa9o social para nele inscrever as suas interven96es.
Uma necessidade identificada na comunidade interpela alguns cidadaos que, sozinhos
ou apoiados por ani madores especializados, formam uma comissao provis6ria a fim de
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preencher as lacunas de urn sistema social do qual, nemo crescimento, nem a redistribui9ao
puderam eiTadicar a pobreza ou atenuar a complexidade dos problemas sociaiso
No entanto, a necessaria continuidade dos servi9os que oferecerem apela apermanencia de uma estruturao As comiss5es provis6rias procedem aincorpora9aoo Esta ac9ao
jurfdica, ainda que determine certos deveres e obriga96es, nao corn porta por isso menos
vantagens, como o acesso a diferentes programas governamentaisoTodavia, logo que urn
grupo se expande no tempo e no espa9o expoem-se ao risco de assegurar uma patte cada
vez maior de servi9oso Patoa alem disso, a apreensao que levanta a nova missao de atenuato
os rigores dos trabalhos na implementa9ao de medidas de forma9ao e de aperfei9oamento
dos prestadores da seguran9a do rendimento, mesmo pela cria9ao de emprego, revel a bem
o que os grupos devem superar na sua evolu9aoo Entre a dadiva ea aplicabilidade teremos
nos urn governo impossfvel? 1
A presente reflexao procm·a observato a forma como o dialogo de organiza9ao burocnltica influencia a direc9ao ea gestao do voluntariadoo Tres etapas podem em qualquer dos
casos servir de liga9aoo Em primeiro lugar, convem estudar, ao nivel das perceN8es,
como as dirigentes interpretam e definem as mudan9as que ocorrem no interior do seu
grupooDito de outro modo, que leitura possibilitam, que impressao tern do que se passa
actualmente na revisao em profundidade das fun96es do voluntatiado neste fun de seculo?
Em segundo lugar, ao nivel da prdtica, as fun96es e os modos de enquadramento sao, patoa
la das opinioes e dos pressentimentos, afectados concretamente na quotidianeidade pela
transforma9ao que surge no horizonte? Finalmente, em terceiro lugar, ao nfvel das
consequencias da resposta as necessidades, a interac9ao do discurso e da ac9ao mostra
que as escolhas se efectuam e que os realinhamentos se desenham2
0

1. 0 Voluntariado: Uma

situa~ao

em mudan~a

No Quebeque, a evolu9ao dos grupos de voluntariado observa-se por uma serie de
t:ransforma96es progressivas e de mudan9as sucessivas que as dirigentes exprimem mais
em termos de dificuldades e de desafios do que em experiencia adquirida podendo constituir um especie de capital. Todavia a favor das circunstancias mais marcantes e possfvel
avaliato os diferentes epis6dios pelos quais passam estes grupos e isto, tanto negativa como
positivamenteo Os seus responsaveis3 relatam eom interesse os factos que transformam a
sua praticao A hist6ria deste grupos e sinuosa e trata-se aqui de evocar mais particuiat·mente o conjunto de acontecimentos que modificam o seu presentee inte1rogam os seu futuro4
De infcio a ajluencia de pedidos e tal que as dirigentes dizem-se inundadas de trabalho
pelas tarefas a cumpriroEsta situa9ao conduz quase inevitavelmente a reconer a diferentes
fontes de financiamento, a programas governamentais que permitem adquirir os fundos
necessarios para assegurar os servi9oso A este prop6sito, ha urn paradoxo que merece
aten9aooAdi9ao de recursos chama novos beneficiaries e daf resulta um aumento da
fun9ao de servi9osoAssim, para satisfazer as expectativas da popula9ao, os responsaveis
vao ate ao ponto de fazer sacriffciosoA grande questao e de decidir o que sacrificaro«Sera
0
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preciso desviarmo-nos da nossa rnissao principal?» questionam-se elas. Pm·que as dirigentes esperam tambem atingir urn objectivo politico sendo complementar ao do Estado, recusando verem-se unicamente consignadas a um papel de servi9os.
Os grupos de voluntariado adquiriram, ao longo dos anos, uma maior visibilidade e
credibilidade no seu meio. Ora, e evidente que a confian9a recebida exprime-se na obrigac;:ao de prutilhar a avaliac;:ao ou desenvolver a sua interven9ao. Esta situa9ao e infinitamente menos confortavel que o que mos tram as aparencias, logo que se trata de trabalhar corn
uma insuficiencia de recursos humanos efinanceiros. A este respeito torna-se util prestru·
aten9ao aseguinte reflexao:

Amedida que urn grupo se faz conhecer no meio ele gera uma melhor estrutura, urn
aumento qualitativo e quantitativo de servic;:os. Infelizmente, os subsfdios nao seguemeste
ritmo e por isso nos perguntamos onde esta a nossa razao de ser, porque nao eo vento das
palavras que faz mover os moinhos.
Para os grupos de voluntariado a aventura e bela mas o desafio e grande. A uma
populac;:ao que vai envelhecendo juntam-se situac;:oes sociais cada vez mais complexas.
As familias em dificuldades, os jovens sem emprego, as mu!heres vftimas de violencia, os
itenerantes, constituem problemas aos quais os grupos devem responder. Nestes casos, os
novos servi9os, o aumento de clientes, influencia a organizac;:ao dos grupos e reactiva o
debate sobre o seu papel da complementaridade. Se alguns estao oficializados e procuram
aumentar a sua visibilidade, outros, por seu lado, recusam a ideia de publicitar o seu
trabalho. A nota seguinte da conta dos receios corn os quais eles devem contar:
Se os nossos servic;:os sao anunciados e os recursos voluntarios nao sao suficientes,
nos vemo-nos na impossibilidade de responder aos pedidos do meio. Pelo contrario, se n6s
recrutamos voluntarios e que os servic;:os oferecidos sao em quantidade insuficiente, nao
teremos os subsfdios necessruios. Encont:ramo-nos, pmtanto, num caminho sem safda.
Numa perspectiva de responsabilizac;:ao do indivfduo e da comunidade, o Ministerio de
Saude e dos Servic;:os Sociais decidiu assegurar a sobrevivencia dos gmpos e apoia-los na
sua acc;:ao junto das pessoas em perda de autonomia conferindo-lhes legitirnidade na lei e
dispensando-lhes apoio financeiro (MSSS, 1996). Desde logo, a batalha desenrola-se na
arena dos subsfdios corn o que a !uta comporta de recursos e de const:rangimentos. Para se
dar conta disto basta, num primeiro tempo, projectar um olhar sobre as condic;:6es de
adrnissao de urn dossier.
Ptimeiramente, e necessruio precisar que para serem analisados, os peqidos de subsfdio devem ser recebidos dentro dos prazos prescritos. Em seguida os grupos devem
demostrar que os seus projectos vao ao encontro das prioridades ministeriais em materia
de saude e de servic;:os sociais e que eles se dirigem as pessoas mais desfavorecidas
econ6mica e socialmente. A acessibilidade e tambem urn criterio importante.Jmporla
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oferecer ao conjunto da popula~ao de urn territ6rio servi~os variados e em perfodos do dia
que convenharn as suas necessidades. 0 grupo deve igualrnente apresentar urn retrato
claro efiavel dos beneficiarios que serve, quer dizer, rnostrar um born conhecimento das
problernaticas, das necessidades e das caracterfsticas destas ultirnas. A utilizar;tio maxima
do voluntariado e tarnbern uma exigencia. Com efeito, o grupo esfor~ar-se-a por recrutar
voluntaries, forma-lose de os comprornete-los no processo decisional. Para evitar que
haja duplica~ao de servi~os e precise agir em consertar;tio eom os outros recursos do meio
que visem a mesma popula~ao alvo ou a mesma problernatica e comprorneter-se em
participar nos acontecirnentos publicos a firn de aumentar a sua visibilidade. Urna sa
gesttio financeira torna-se tambem urn imperative tal corno a necessidade de dernostrar
urna cliversifica~ao de fontes de rendimento (subsfdios govemamentais, privados, dadivas,
etc.).
Tornadas precisas estas exigencias, os formularies «pedido de subsfdio» devern ser
acompanhados dos documentos que perrnitam avaliar a qualidade dos projectos apresentados (diploma legal, relat61io financei.ro, aetas etc.). Em suma, para obter subsfdios governarnentais, os grupos devern oferecer garantias suficientes de continuidade, de
enquadrarnento e de cornprornisso no rneio, demostrando urn a estabilidade de recursos
voltmtarios, hurnanos e financei.ros. Para mais, o preenchi.rnento dos impresses de subsfdio
exige uma certa perfcia. Alias, sao os grupos rnais ricos que conseguern satisfazer as
exigencias de uma tal diligencia. Uma vez obtidos os montantes, os gmpos devern submeter-se a certos controlos: relat6rios financeiros verificados por urn contabilista legalizado,
respeito das rubricas on;amentais, relat6rio de actividades e dados estatfsticos representam algumas das exigencia impostas.
No mosaico Quebequense os grupos de voluntariado sao vistos como uma op~ao interessante para aliviar o sector publico, entre outros os centres locais de servi~os comunitarios (CLSC)S, submetidos a inumeros pedidos. Eles sao chamados a cooperar, por urn !ado,
com o Estado e por outro coma popula~ao. Ora, a insuficiencia de recursos tinanceiros e
a falta de voluntaries impedem os gmpos de levarem apopula~ao a ajuda pedida. Epor isso
que os grupos apelam aos indivfduos que patticipam nos programas de inser~ao no emprego6. A crftica do discurso pode aqui permitir uma dupla constata~ao. Por um !ado, estes
programas geram atractivos nas dirigentes, vis to que lhes permitem responder as diversas
solicita~5es dos beneficiaries e assim tornarem-se num modo de apoio asua iniciativa de
integra~ao no espa~o dos serv i~os publicos. Por outro lado, estes mesmos acto res dizem
que a gestao deste programas suscita dificuldade que e precise resolver (forma~ao,
enquadramento, etica): « Eextenuante, mas eu nao vejo como o meu gmpo poderia funcionar sem estes recursos humanos» exprime uma responsavel. Uma outra refere que
subscreve inteiramente a ref!exao divulgada por um agente de inforrna~ao de um CLSC da
regiao de Montreal:
Para alem dos «pequenos milagres» como a descoberta de solidariedades eo awnento
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do valor humano, esta medida social que, na sua essencia, compreende efeitospositivos
logo que ela eanalisada em termos de beneflcios pessoais levados a certosparticipantes,
pode todavia travar o desenvolvimento dos recursos parafazerface cls mudan~m sociodemogrdficas e as novas necessidades que elas geram (Foumiet; 1992:29Y

Para alemda diversidade das vis6es respectivas, parece que os programas de ajuda ao
emprego sao, para os grupos, um meio de encorajamento a perpetuar os serv i~os que Ihe
sao encomendados.
2. Uma panoplia de servi<;os diversos
As actividades coordenadas pelos grupos de voluntarios desenvolve-se geralmente
nu m perfodo de I0 meses por ano. Durante o perfodo de ferias de Verao o trabalho e
habitualmente interrompido. Esta falta de continuidade provoca insatisfac;:6es em certos
beneficiarios e gera uma certa ansiedade noutros. No entanto e perante a impossibilidade
de suspender a totalidade das suas acc;:6es, certos gmpos mantem ao servic;:o uma trabalhadora permanente durante 20 horas por semana; para outros grupos, o reenvio de chamadas
telef6nicas permite adirigente responder as exigencias e assegurar uma continuidade
ainda que mfnima.
Para alem clisso, o Jugar estrategico que os grupos ocupam no sector do apoio ao
domicilio8 confrontam-nos eom uma nova realidade. "Deveremos n6s estar disponfveis
sete dias por semana, dozes meses por ano?" pergunta eom inquietude uma responsavel.
Um sentimento de impotencia apodera-se das dirigentes que sentem a dificuldade e por
vezes mesmo a impossibilidade de encontrar recursos voluntarios durante o perfodo de
ferias.
No final do ano lectivo, as ferias eo trabalho sazonal sao algumas das razoes que
explicam, segundo elas, a escassez dos efectivos human os. Em resumo, as circunstancias
pedem novas exigencias e requerem outra partilha de operac;:oes.
Com efeito, ao longo dos ultimos an os, as tarefas efectuadas no interior dos grupos
distribufam-se de um modo mais espontaneo. De a! guns an os para ea, e evidente que o
trabalho se di vide de forma mais formalizada: direcc;:ao, manutenc;:ao dos dossiers,
enquaclramento dos voluntarios. E os efeitos das especificidades das tarefas come~a a
fazer-se sentir. Como exemplo, um grupo viu recusado um subsfdio pm·que o pedido nao
estava con forme as exigencias formuladas. A safda da pessoa habilitada nesta func;:ao
ex plica o insucesso da operac;:ao que gera no gmpo uma menos valia.
Todavia, o verdadeiro desafio que se poe aos responsaveis na presente traject6ria eo
aumento do numero de pedidos de assistencia. Esta evoluc;:ao conduz os grupos a adoptarem um comportamento ate agora impensavel: a venda dos seus servi~·os. Os montante
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recolhidos permitem compensar a insuficiencia de rendimentos. Este gesto constitui uma
mudan9a de atitude que cornporta inevitavelmente riscos. Os indivfduos, alguns a titulo de
beneficiruios, reagiram negativamente a esta nova orienta9ao. Uma dirigente exprime a
realidade neste termos: "As pessoas ajudadas tern uma atitude de consumidor e nao
destinguem a diferenc;:a entre urn servic;:o daclo por urn profissional remunerado e urn a
pessoa voluntaria que o faz eo m o que ela e eo que eo voluntariado." Outras confess am
a sua insatisfa9ao face ao desempenho das tarefas efectuadas por voluntaries. "Recebemos regularmente queixas" mencionam varias dirigentes e todas estao de acordo em dizer
que os beneficiru·ios sao cada vez mais exigentes. E na qualidade de intervenientes sociais
que outros exprimem a sua decep9ao.

A icleia da nao gratuidade constitui urn dilema: "Vai ser preciso que a populac;:ao aceite
desembolsm·algumas somas para obter ajuda, p01·que os voluntaries pretendem que a sua
acc;:ao nao lhes ocasione muitas despesas". Convem assinalar que a maior parte, para nao
dizer a totalidade, das somas recolhidas aquando das ac96es de voluntariado - nao e
paradoxal falar de um gesto gratuito remunerado! -serve para pagar os Kms que os voluntaries percorrem comas suas viaturas, no exercfcio da sua pratica. Epreciso sublinhar que
este sup01te financeiro nao obtem aprova9ao unanime da popula9ao. Nesta circunstancia,
as tarefas associaclas as desloca96es marcam de um modo intenso e quotidiano as actividades de apoio ao domicilio como o acompanhamento ou entrega de refei96es. Alias, a
falta de recursos humanos neste tipo de servi9os causa muitos problemas as responsaveis.
0 argumento ouvido demonstra-o: "Os recursos voluntaries sao insuficientes eo recrutamento aparece como o primeiro desafio a real9m·9 " . No en tanto, o recrutamento de voluntaries faz-se sem dificuldade quando se trata de uma ac9ao pontual tal como o financiamento, a organiza9ao de uma festa de Natal ou a preparac;:ao de uma viagem. Isto interroga
as dirigentes sobre a realidade contemporanea do voluntariado.
Um desafio suplementar apresenta-se aos grupos no exercfcio das suas fun96es: A
profissionaliza~ao das interven~l5es 10 • Esta, constitui uma outra realidade que os grupos
devem equacionar visto que a sua tarefa necessita de maiores conhecimentos tecnicos e de
habilidade na conclu9ao clas opera96es. Como se observa esta muclanc;:a? A maior patte dos
grupos encontrados oferecem cursos de forma9ao e de preparac;:ao a ac9ao voluntaria e
propoem cursos de rela9ao de ajucla ou de ensinamentos sobre um conjunto de problemas
especfficos. Certos grupos vao mesmo ao ponto de visitar cada uma das famflias beneficiarias a fim de apoiar o voluntariado que respondera melhor as necessidade expressas.
Tambem no quadro de cettos programas como "Bom dia quotidiano" (servi9o telef6nico
visando quebrar o isolamento ea inseguran9a cr6nica vividos por imimeros idosos), os
voluntaries recebem conhecimentos te6ricos e praticos eo m o objectivo de melhorar a
qualidade da sua escuta.
Os grupos nao desejam ser regidos por normas muito estritas mas logo que os servi9os
sao mais especializaclos e preciso estm· aten to ao modo como os voluntarios praticam a sua
ac9ao. A gestao do voluntariado (Blanchet, 1990) seduz varias pessoas que, conscientes
das clificuldades que p6e a administra9ao deste sector de actividade tentam propor outros
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caminhos a esta nova profissao: voluntariado. Para a! em disso, a bolsa comun.itaria que os
grupos conseguem ao prec;o de 250 dolares americanos (cerea de 25 mi Iescudos) compreende livros, brochuras e folhetos de informac;ao tratando inumeros aspectos da ac~ao
comunitaria: organiza~ao de reuni6es, subscric;6es, trabalho voluntario, planificac;ao de
necessidades, avaliac;oes, etc. Outros artigos de promoc;ao sao propostos pelo programa
Imagine. Esta iniciativa do Centro canadiano de fi lantropia, em colaborac;ao eo m pouco
mais de 1300 organismos de caridade, fundac;oes e empresas associadas, aplicam-se a
aumentar o financiamento eo numero de voluntarios, por meio de program as e servi~os
nos domfnios da pesquisa, da formac;ao, da sensibilizac;ao do publico e da informac;ao. 0
site Web eigualmente utilizado. Presentemente, epossfvel visitar os grupos no ciberespac;o.
Assim, o conjunto destas fontes constitui a caixa de ferramentas ideal para "reinventar a
generosidade." Para Cellier (1995), einegavel que o discurso "produtivista" infiltra cada
vez mais um meio do voluntariado: quer-se ser eficaz, produtivo (... ).
Face a todas estas transformac;oes, as permanentes cumprem o seu clever como exercfcio de paciencia. Com efeito, a multiplicac;ao de tarefas gera um sentimento de impotencia, ora uma sensac;ao de urgencia e conduz anecessidade de repensar outras estrategias
eo m o fim de exercer o trabalho de uma maneira satisfat6ria e de elevar a forc;a das suas
acc;oes. De res to, a profissionalizac;ao das interven~6es nada tem para surpreender logo
que se examine a forma~ao escolar das pessoas que constituem a permanencia dos grupos.
A maioria dos responsaveis tem uma formac;ao escolar secundaria ou universitaria em
trabalho social. Este profundo movimento de especializac;ao nao parece pronto a desaparecer. Na verdade, a formac;ao nao pode assegurar a qualidade dos servic;os prestados pelos
voluntarios; todavia, nao eproibido pretender que os saberes adqui.ridos ao longo dos anos
de estudo, na disciplina do trabalho social, aumentem a capacidade ea utilizac;ao dos
quadros de analise face as problematicas sociais. A!em disso, a contribuic;ao das competencias profissionais permite responder ~1s exigencias que requer o crescimento ea especial i za~ao das tarefas no interior dos grupos. Assim, as acc;oes de ajuda assemelham-se a
intervenc;ao profissional, pois as trabalhadoras adoptam atitudes que clesenvolveram ao
longo da sua formac;ao.
A estru tura~ao do voluntariaclo vem, portanto, responder a uma necessidode de eficdcia. As dirigentes enunciam-na nestes termos: "Nao eporque um indivfduo evolunt<irio
que ele deve prezar men os o assumir as suas responsabilidades" Determinar os objectives
precisos e por emmarcha os meios pr6prios para os atingir, no prazo previsto, constituem
desde logo uma preocupa~ao constante. No en tanto, as condic;oes de emprego sao diffceis.
Com efeito, as responsaveis que trabalham nos grupos de apoio ao domicilio vivem uma
alternancia trabalho/desemprego e nao tem geralmente nenhuma seguran~a de manter o
seu emprego no ano seguinte vis to que a sua tarefa etributaria de subvenc;oes incertas.
Elas fazem horas suplementares nao remuneradas de modo que uma parte do seu tempo
assimila o voluntariado. Etendo is to presente que se pode compreender que a maioria de
entre elas aspirem a ocupar um lugar no sector publico, mesmo se esse desejo nao !he
parec;a for~osamente realista na conjuntura actual. Um salario mais atraente e um reconhecimento social associado ao trabalho desenpenbado sao alguma das raz6es dad as para
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explicar este desejo de deixar o mundo comunitario. Mas o que significa isto? Os valores
que sustem o empenho social nao sao no en tanto abandonados. Uma melhor repartic;ao das
riqueza, urn desejo de mudanc;a social, o respeito ea dignidade das pessoas dao sempre urn
sentido asua acc;ao. Euma especie de lassidao e de desencorajamento face a um papel
de urn servic;o tornado cada vez maior que parece denubar as esperanc;as que alimentam
face ao futuro. Eis o pensamento de uma dirigente:
A polivalencia ea variedade no trabalho, a ajuda mutua, a colabora<;ao, a proximidade
eo m as pessoas, sao alguma das qualidades do mundo comunitario que eu aprecio. Ha
tambem a fi losofia de intervenc;ao: as pessoas nao sao consideradas como clientes. No
en tanto eu aceitaria trabalhar numa organizac;ao publica por razoes salariais e sociais.
Uma vez feita esta precisao, importa tambem assinalar que divers as clirigentes recebemuma remunerac;ao durante 14 semanas. Ap6s este tempo passou a as prestac;oes do
seguro/emprego continuando as suas activiclades no inte1ior do grupo, mesmo se algumas
delas fora minformadas de que o prosseguimento das suas intervenc;oes podia conduzir a
serem-lhe retiradas essas prstac;oes. Em suma, o seu salario e inferior aos dos trabalhaclores da rede de saude e dos servic;os sociais e as regalias sociais associadas ao seu trabalho
tais como baixa medica, regime de reforma e outros sao quase nul os. Assim, a clivagem
que existe no piano qualitativo entre os tipos de emprego exercidos no mundo do voluntariado,
por um !ado e na recle (publica), dos servic;os sociais, por outro, acaba por parecer um
abismo que ne m sempre e facil de veneer. Adisponibilidade quase inexistente de empregos
nas instituic;oes governamentais fecha os horizontes e nivela muitas vezes as ambic;oes das
que af querem aceder. Por consequencia, a maioria dos novos diplomados adquire a sua
experiencia no sector do voluntariado e consideram pouco a pouco este como um trampolim para a sua entrada no meio institucional.
Na verdade a profissionalizac;ao das interven<;5es apela a um suporte acrescentado e
uma valotizac;ao maior a oferecer aos voluntarios. Um problema maior se coloca entao: o
damenor disponibilidade dos re.\}Jonsaveis. Por outro lado, e necessario precisar que a
organizac;ao, ou mesmo a reorganizac;ao do trabalho, aumentam as solicitac;oes de toda a
especie. A diversidade dos lugares de intervenc;ao alarga-se. Epreciso to mar parte nas
mesas de concertac;ao Uuventude, cuidados ao domicilio, violencia conjugal) ocupar-se de
subscric;oes e aumentar a visibilidade. "Depois certos beneficiaries criticam-nos de nao
estannos mais presentes no meio" exprime uma dirigente. Acresce que o aumento das
tarefas administrativas tem por efeito diminuir, de um modo constante, o tempo que as
permanentes dedicam apopulac;ao e aos voluntaries.
Para mais, as acc;oes exercidas pelos grupos sao submetidas a uma certa forma de
apreciac;ao. A avalia~'fio das actividades faz agora parte do seu universe. Com efeito os
financiaclores, tais como o ministerio da Saucle e os Servic;os Sociais exigem anualmente
varios relat6rios de actividades e de estatfsticas. De resto, a principal diticuldac!e encontrada pclos grupos reside na pluraliclade e na complexidade dos formularies a preencher, e
ainda nas diferenc;as normativas dos organismos que subsicliam, tais como a nao
coinciclencia dos anos financeiros.
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Seja como for, os grupos voluntariado aceitam o clireito de vigilancia que os fornecedores exercemde um modo regular. "Num sentido, n6s cumprimos o nosso clever que consiste em gerir fundos publicos" dizem as responsaveis. Eo controlo clemasiado minucioso
sobre o campo social que e posto em causa, como por exemplo regular as conclic;oes de
admissibiliclade e de tinanciamento a partir das orientac;oes e das polfticas governamentais
. De facto, a avaliac;ao nao clecorre somente de um clever confericlo pela Jei ou cla seguranc;a de uma sa gestao . El as veem af a obrigac;ao de copiar os trac;os de um modelo clefinido
por um conjunto de caracterfsticas adaptadas as instituic;oes publicas ou as empresas privadas. "Como medir um dia que se passa com uma senhora para !he encontrar um recurso
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apropriaclo? Como determinar a importancia eo tempo investido para aliviar o sofrimento?'' Eis algumas clas interrogac;oes levantadas pelas derigentes. Todavia, os instrumentos
cl a avaliac;ao prescritos sao conformes aos que utilizamas instituic;oes publicas. "No 11m de
contas, e sempre o governo que cletem as encomendas ea definic;ao dos problcmas, das
intervenc;oes, dos servic;os e dos recursos orc;amentais" (Mayer, 1995: I031 ). lnutil dizer
que, para os grupos de voluntariado, o respeito pelos criterios estabelecidos pelo Estado e
dos seus aparelhos constituf um caminho incontornavel para obter as somas necessarias
para continuar a oferecer servic;os de qualidade e igualmente para manter o seu grupo.
0 tempo que as dirigentes consagram aorganizac;ao do grupo, quer dizer as actividades
de gestao (procura de fontes de financiamento e de locais, redacc;ao de relat6rios, gestao
de pessoas e dos voluntarios) e as actividades de representac;ao (reunioes de conselho de
administrac;ao, participac;ao nas mesas de concertac;ao, nas campanhas de subscric;oes e
nos agrupamentos provinciais) tem tendencia a aumentar.lnversamente, o tempo declicado
as prriticas de voluntmiado (servic;os oferecidos apopulac;ao, formac;ao e apelfeic;oamcnlo
dos voluntarios, actividade sociais, valorizac;ao dos voluntarios), tencle a dim inuir.
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Nestas circunstancias, o crescimento das tarefas administrativas diminui a possibilidade
de se dedicarem ao recursos voluntarios e aos beneficiarios. El as queriam parar a vaga que
da um novo rosto asua conduta Em suma, logo que as acti vidacles aumentam e se
complexificam, os grupos de voluntariado vivem uma carencia de meios. Enfim, toclas as
transforma~oes que se produzem nos Ctltimos anos nao se dao se m consequencias na sua
estrutura.

3. Um resumo dos modos de gestao
A evo lu~ao dos grupos de voluntariaclo, atras exposta, mostra que estas redes tendem a
dotar-se de um modo de funcionamento preciso para responder ao contexto actual, ten dendo a expandir-se sob a forma de institui~ao social. Estes ultimos estabelecem um conjunto
de regras de ore! em aclministrativa para atingir os seus objectivos. Assim, os grupos adoptarn um sistema que se clesenvolve atraves da dupla dimensao de uma estrutura~ao que
ten de a tornar-se hierarquica ea exercer uma influencia tanto sobre a organiza~ao como
sobre o uso dos seus recursos. Uma das consequencias do numero cada vez maior de
ac~oes a desenvolver eo aumento de pessoal. Assim, para a maioria dos grupos o numero
de pessoas pennanentes cresceu ao longo dos ultimos tres anos. Os indivfduos sao entao
especificados em fun~oes precisas, especializando-se em papeis de autoridade. Eatraves
desta transforma~ao que se pode exprimir o desenvolvimento da estrutura organizacional
dos gmpos de voluntariado.
No momento da sua implementa~ao, a corpora~ao funciona numa base puramente
voluntaria. Hoje os servi~os sao prestados contando eom uma mao de obra permanente que
recebc um salario, ou pelo menos, uma compensa~ao monetaria pelo exercfcio das suas
fun~oes. 0 recrutamento de pennanentes constituf uma mudan~a consideravel visto que
ela modifica a organ iza~ao dos subconjuntos do grupo e das rela~oes que os ligam entre
clcs. Os recursos tinanceiros tem igualmente tendencia a crescer. Com efeito, os of'(; amentos dos grupos estao em progressao desde os tres Ctltimos anos. Os subsfdios mais do que
duplicaram. 0 aumento de pessoal e as remuneras.:oes que lhes sao atribufdas explicam
este aumento que provoca uma certa desaprova~ao da populas;ao.
Com efeito, varias pessoas - ligadas talvez a um ideal-lamentam o salario pago a
permanencia. No entanto, para que os grupos atinjam uma boa gestao, uma prepara~ao
aclequada das tarefas a efectl1m· ea fim de que eles procure m novos cloadores e preciso que
os projectos avancem e que as iniciativas se renovem. Como dispensar entao uma estrutura
permanente? Aqui, ainda, a analise de Lamoureux cla-nos precisoes. 0 autor pretende que
seria riclfculo ser-se severo para eo m os grupos por accionarem os recursos que pennitem
a manuten~ao de uma necessaria permanencia. Ao mesmo tempo, ele pede para nao se
perder de vista a necessiclade cle alargar preferencialmente a base dos aderentes em vez da
dos seus empregados ( 1996: 184). Em suma, o que e preciso compreender e que o or~a
mento consagrado acoordenas;ao permite-lhes tambem assegurar os servi~os . De qualquer modo, a nova estrutura tem inciclencias sobre os seus recursos voluntarios tais como
o abrandamento da partic ipa~ao e uma diminuis;ao do entusiasmo pelo trabalho.
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Dito isto, uma estruturayao mais hierarquica gera outros efeitos. As dirigentes exprimem em termos claros os cont1itos que as opoem aos membros do conselho de adrninistrayao e que geram um abrandamento importante nas decisoes a tomar. Uma atitude
centralizadora, ora fecha as discussoes e impede a inclusao de novos projectos; ora urna
incompreensao e um desconhecimento dos dossiers, para nao dizer uma falta de interesse,
faz emergir algumas oposiy5es. Estas relay5es hienirquicas 11 parecem gerar o encontro
de elementos e de sentimentos contnirios. Contudo, a hierarquia nao consrituf o unico modo
de relay5es de influencia. Com efeito, alguns gmpos nao se inscrevem neste tipo de funcionamento e orientam-se para uma gestao participativa que se assemelha mais a uma cogestao.
Alguns responsaveis vivem, portanto, um conflito que interpela, uma vez mais, o seu
comprometimento no mundo comunitario. No entanto, as relay5es de subordinayao, nao se
encaminham necessariamente para orientay5es discordantes. Todavia, nestas situay5es,
uma constante reaparece: ea directora do grupo e um membro do conselho de administrayao que possuem entao a maior influencia. Esta conjuntura explica-se, em parte, pelo
conjunto de informay5es que a responsavel detem, relativamente aos dossiers a tratar. "Os
meios servem ao poder," para retomar a palavra de Vincent Lemieux ( 1979:44). Acontece,
no entanto, que uma mesma pessoa ocupa simultaneamente os lugares de presidente do
conselho de administra9ao e de directora do grupo. 0 seuenvolvimento coma comunidade
ea sua experiencia no domfnio do social confere-lhe uma certa credibilidade junto do seu
meio. Esta situayao nao provocou profundos desacordos.
Apesar de todas estas tentativas de reorganizayao, certos grupos vivem com uma polftica de administrayao interna que nem sempre e claramente definida. Por isso uma responsavel diz: "Um novo modo de conceber o organigrama conduziria seguramente a uma
melhor colaborayao entre todas as pessoas envolvidas." Em contrapartida, os estatuto e
regulamentos claramente expostos no interior de outras estruturas contribuem com toda a
evidencia, segundo as mulheres interrogadas, para a manutenyao de uma certa coesao. 0
certo e que a maior parte dos gmpos encontrados ao longo deste estudo prosseguem um
mesmo objectivo: melhorar o bem estar de indivfduos cuja rede fntima (familia, amigos)
nao pode proporcionar a ajuda necessaria relativamente as necessidades expressas. E
como sao os lugares onde se pratica o voluntariado?
Os espayos que os grupos de voluntarios ocupam sao na maior parte dos casos acessfveis as populay5es. Se certos grupos vivem em espayos claros, arejados e acolhedores,
outros pelo contrario dispoem de locais menos frescos. Por isso as dirigentes esperam
tambem oferecer a populayao um meio mais cordial e beneficiar de um local de pnitica
mais conveniente. Alias, as pesquisas conduzidas por Landry ( 1985) tendem a demostrar
a importancia da apropriay5.o dos espayos. Para o autor estes pontos de reuniao predispoem
as trocas informais e sao necessarios amotivayao dos voluntaries. Alem disso, esta t.ransformayao afecta o seu funcionamento interno12 . Trata-se agora de examinar os plincfpios
que orient~un os grupos voluntaries no prosseguimento das suas acy5es.
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4. Entre o por em causa e a resposta as necessidade
Ao factor essencial de manuten~ao da organiza~ao vem juntar-se dois elementos principais que parecem contribuir para a mudan~a progressiva das prioridades de ac~ao que os
gmpos de voluntatio prosseguem: as necessidades da popula~ao por um lado e os subsfdios
govemamentais por outro. Com efeito, foi dito antetiormente que, face a impossibilidade
de receber certos servi~os provenientes do sector publico, varios indivfduos viram-se para
os recursos voluntarios. Esta situa~ao conduz os grupos a desenvolver outros processos de
ajuda. Cettas dirigentes explicam que, desde a constitui~ao do seu grupo, os fins prosseguidos continuam os mesmo, ainda que a falta de recursos human os e financeiros os convidem a ocupar-se dos beneficiarios privilegiados pelo ministerio da Saude e dos S ervi~os
Sociais.
0 que e preciso notar aqui e que, varios dos grupos encontrados determinam a escolha
dos seus beneficiarios tendo em conta os subsfdios disponfveis. Esta decisao prevalece
sobre a identifica~ao- o mesmo e dizer- sobre a sobrevivencia do grupo. 0 apoio ao
domicilio revelou-se para vanos, urn sector digno de interesse, visto que a patticipa~ao no
seu desenvolvimento, para alem de responder as necessidades da popu l a~ao, gera um
aumento de subsfdios. No entanto, as amea~as abundam e manifestam-se pelos numerosos
recursos human os e financeiros de que este sector de interven~ao necessita. Assim, para
responder aos pedidos dos beneticiarios, os gmpos devem recorrer aos diferentes projectos
govemamentais, tais como os programas de ajuda ao emprego, como anteriormente vimos.
Os gmpos operam assim com diferentes astucias, najigajoga burocratica, com o objectivo
de retirar o maximo do sistema. A ac~ao de ajustar uma patte da missao e dos objectivos as
novas probletmlticas para se adaptar ao discurso do Estado, se nao e uma pratica geral,
nem por isso ela e menos clivulgada.Eque os grupos procuram aumentar a sua visibilidade
e por consequencia, a mostrarem-se performati vos junto dos financiadores, quer sejam o
governo, ou o privaclo.
Seja como for, o modo de interven~ao dos grupos e qualificado de supletivo ou complementar aos servi~os ofereciclos pelo sector publico. No entanto, os obstaculos que levantam as experiencias de co labora~ao, muitas vezes assinalados, fazemcom que os respons<1veis receiem o futuro no contexto em que o contributo do sector voluntario e oftcialmente
reconhecido. Ainda que a totalidade das pessoas interrogadas concordem em dizer que os
recursos voluntarios clevem responder as necessidades que nao podem ser resolvidas pelas
familias, os amigos ou os vizinhos, elas recusam integrru·nos seus objectivos aresponsabilidade de resolver ou de remediar as lacunas dos estabelecimento publicos, receando que
estes ultimos se libettem da responsabilidade que lhes incube.

5. Conclusao
Ao longo dos ultimos anos, os grupos de voluntarios constmfram um lugm·estrategico
na distribui~ao de servi~o a colectividade. A sua originalidade no panorama social contemporanea, reside menos na pretensao de poder contribuir para as mudan~as do que para o
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apoio activo de indivfduos em dificuldade. Fazem, entao, face a um duplo desafio: dotar-se
de estruturas para oferecer servi9os e orientar continuamente estas mesmas estruturas
para a sua missao que ea de socorrer os outros. A estabilidade institucional parece mais
atraente que a aventura de revolu9ao tao cara aos voluntaries de ontem. Sinal de flexibilidade ou de um conservadorismo esteril? Ha talvez uma nova sabedoria em ten tar retomar
o nosso controlo e atenuar a nossas esperan9as face a um Estado-Tutor. 0 sentido e como
pluralizar e individualizar. Todos e cada um dao a impressao de procurar is so para si
pr6prios e impedir de o levar a outro. 0 paradoxo, e que tu do isso produziu, ao mesmo
tempo que o desenvolvimento da vida associativa, uma participa9ao social aparentemente
incompatfvcl eo m o individualismo. Assim, para gerir as condi96es de estabiliclade de
praticas sociais desencantadas, as ac96es coordenadas pelos grupos inclinam-se mais a
estmturarem-se do que estritamente a constestar o sistema social. Ainda af, a !inha nao esta
definida, mas simplesmente e preciso ver acentua96es de tendencia sem respeito pela
singularidade do caso. Seja coma for, os grupos nao querem somente procurar qualquer
coisa, mas tambem escapar a qualquer coisa, tentando preservar a sua originaliclade mau
grado as multiplas exigencias que os submergem. Eles conseguem ultrapassar tais obstacui os ao sucesso, ora denunciando o entrave aliberdade de ac9ao, ora afirmanclo eo m
persevercuwa a sua voca9ao de triunfar.
Sem fazer previsoes, exercfcio sempre perigoso, nao se ve muito bem como, como os
dados actuais, os grupos de voluntaries poderiam criarcondi96es susceptfveis de transfermar as dificuldades que encontram numa especie de harmonia. Asitua9ao presente levanta
alguns impasses mesmo se os grupos tem o merito de oferecer servi9os e de prestar
aten9ao acondi9ao de outrem. Por isso, na paisagem quebequense, a posi9ao dos grupos
oscila entre os que, clesesperados, decretam uma recupera9ao e aqueles cuja primeira
inclina9ao consiste em sobreviver entre constrangimento e consentimento. Entao, as dirigentes estao divicliclas entre estas duas perspectivas. Uma, imediata, atravessada por
receios e incertezas para manter a organiza9ao; a outra, profunda, que consiste emconservar a espontaneidade do gesto voluntario. Epossfvel encontrar alguma harmonia entre
estes do is horizontes? Entretanto, afim de responder ao contexto social actual, os grupos
de voluntaries procuram participar no poder. E para participar neste, como clizAiain, c
preciso «prestar servi9os, entrar no jogo, dar garantias».
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Uma primeira versao desta analisc encontra-se na obra intitulada: "Le benevolat. Entre le coemet la raison (ver
Robichaud, 1998)
Esta retlcxiio apoia-sc mun longo inqucrito levado a cabo ao Iongo dos tlltimos anos (ver Robichaud, 1998,ja citado).
A pesquisa efcctuada nu ma regiiio do Quebcque no Canada procurou observar os gmpos de voluntarios eo mvoca~iio
social. Aestratcgia da pcsquisa utilizada baseia-se numa metodologia de tipo qualitativo eo scu coqllls documental
rcsulta do qucstionamento de uma trintena de pessoas (voluntarios c dirigcntes). Eo ponto de vista destes tlltimos
que aqui eexposto.
Nesta rctlcxiio a palavra rcsponsavel ecntendida como sin6nimo de dirigenle.
Visto que a maim·ia das pessoas intcrrogadas ao longo deste pcsquisa sao mu! heres e que etas constituem 93% da
popula~iio em cstudo, a forma feminina c utilizada a titulo epiceno.
No Quebeque, os ccntros locais de sa\1de comunitaria siio estabelecimentos que tem por missiio oferecer apopula~ao
do tcrrit6rio que lhcs diz respcito, scrvi~os de sa!1de e servi~os sociais c01rentes, de naturcza preventiva ou curativa,
de rcadapta~iio ou de rcinscryi\o (Lei sobrc os servi~os de sal!de e os serviyos sociais)
Estes programas propocm <Is pcssoas scmemprego, que recebem prcsta~oes tinanceiras do Estado, de tomar pmte nas
actividades comunitarias voluntarias susceptiveis de aumentarem as suas possibilidades de acederem ao mercado do
tmbalho (para tuna rellexao mais aprofundada ver Suzie Robichaud, 1995).
Esta nota vai de encontro a conclusiio duma disserta~iio de mestrado que eu codirigi. Com efeito Jose ph Tremblay
dcmostra que a taxa de satisfa~ao dos pm1icipantes quanto a medida E1periencia de tmbalho em Saguenay eextremamente elevada,mas que nao se traduz peta obten~iio de um emprego de longa dura9iio.
Os montantcs afectados ao sector do apoio ao domicilio visam tinanciaros grupos ctuos servi~os directos siio distribuidos maioritmiamente petos volunt<\iios e as pessoas visadas siio, necessariamente, as que se encontram com pcrda
de autonomia, pennanente outemponiria e que habitamno scu meio: doentes cr6nicos, convalescentes, deficientes
e idosos.
A quase totalidadc dos g111pos encontraclos ( 14/15) conheceram, ao longo dos tres i1ltimos anos precedendo o inqucrito, uma diminui~i\o de 20%dos seus volunt{trios cfectivos. Silo as lonnalidades que os voluntarios vcm impor-sc
no cxcrcicio cla sua pn\tica (processo de selcc~iio, cursos de prepara~i\o a ac9ao voluntaria, sec~iies de fonna~ao, entendimcnto sob re a dum~i\o do recrutamento, protissionalizayao das intcrven~iies, regras de concluta, produ~iio de relat6rios, dcspesas ligadas ao voluntariado) que conduzem a esta dcsa fecta~ao. )
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I 0 Os autores Claude Bovay eJean-Piem: sublinhamquc dos estudos realizados tanto na Sui~a como cm outros difercntcs
paises pe1mitc-sc rctirar tres tendencias dominantes no que rcspcita ao lugar ocupado pclos voluntarios no seu trabalho sociaL
a) 0 desenvolvimcnto da cal(i\o social oricntada para a prolissionaliza~:ao;
b) As actividades volunt{trias submetidas awn enquadramcnto profissional;
c) Oriental(iio das actividadcs do voluntariado social ao servi9o dos intercsses dos podcrcs pi1blicos ( 1998, 47).
11 Uma hierarquia constitui wn conjunto coordenado de pessoas entre as quais as rcla9iies de influcncia dclinem um
ordenamento de superiores e subordinados ( Lemicux, 1979: 135).
12 Sendo entendido este como o c011iunto de actividades que os dirigentcs voluntarios devem executar para rcalizar os
seus objectivos no interior do grupo
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