
ORIENTAÇÕES PARA O ALUNO

A coletânea a seguir apresenta o conceito de “solidariedade”, 

assim como alguns exemplos de como ela pode se manifestar con-

cretamente no corpo social. Há, ainda, dados que apontam para 

diferenças no modo como cada um enxerga e lida com o assunto, 

com base nos contextos em que está inserido. Após a leitura e 

resgatando o seu repertório prévio, procure pensar sobre o tema 

na tentativa de estabelecer relações entre a forma como boa parte 

de nós encara a prática de doações, por exemplo, e a inuência 

que os valores predominantes ao nosso redor exerce sobre esse 

padrão. Selecione as conclusões que julgar essenciais para fazer 

a atividade proposta.

TEXTO 1TEXTO 1 

Solidariedade

(so.li.da.ri:e.da.de)

sf.

1. Sentimento de identicação com os problemas de outrem, o 

que leva as pessoas a se ajudarem mutuamente: O desabamento 

dos barracos provocou um movimento de solidariedade. 

2. Jur. Compromisso pelo qual as pessoas se sentem em 

obrigação umas em relação às outras; INTERDEPENDÊNCIA; 

RECIPROCIDADE.

Aulete digital. Disponível em: <https://www.aulete.com.br/solidariedade>. 

Acesso em: 21 maio 2021. (Adapt.)

TEXTO 2TEXTO 2 

A taxa registrada nos países de alta renda é de 32,1 doações 

para cada grupo de mil pessoas, contra 14,9 em países de renda 

média alta; 7,8 em países de renda média baixa; e 4,6 em países 

de baixa renda. [...]

Dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) mostram au-

mento de 10,7 milhões de doações voluntárias entre 2008 e 2013. 

Ao todo, 74 países coletaram mais de 90% de seu estoque dessa 

forma. Entretanto, 71 países coletaram mais de 50% por meio de 

doações de parentes ou doações pagas. [...]

De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, desde 

2015, apenas 45% do sangue para transfusões coletado na América 

Latina e no Caribe foram obtidos por meio de doação voluntária.

“Países ricos respondem por quase metade das doações de sangue no 

mundo, diz OMS”. IG, 14 jun. 2018. Disponível em: <https://saude.

ig.com.br/2018-06-14/doacao-de-sangue-paises-ricos.html>. 

Acesso em: 21 maio 2021.

A CULTURA DA SOLIDARIEDADE É UMA
CONSTRUÇÃO INDIVIDUAL OU COLETIVA?

TEXTO 3TEXTO 3 

A cultura de doação de um país é um indício da maturida-

de e evolução da consciência coletiva de uma sociedade. Ou 

seja, podemos entender que, quanto mais elevada é a cultura de 

doação de um país, mais pessoas possuem o entendimento de 

que elas também são parte da transformação positiva da socie-

dade e, também, são responsáveis para que essa transformação 

aconteça.

Uma das principais fontes de medição e entendimento da 

cultura de doação de cada país é o Índice de Solidariedade Mun-

dial (World Giving Index), que mede o nível de solidariedade e 

engajamento social da população dos países pesquisados. Assim, 

através de pesquisas e entrevistas, o World Giving Index joga luz 

sobre as ações solidárias de cada população, focando em três 

quesitos:

1) Ajudar um estranho;

2) Doar dinheiro para uma ONG;

3) Se voluntariar para uma causa social.

Em todos os quesitos, em termos proporcionais, o Brasil não 

gurou entre os 10 primeiros países. [...]

Muitos podem acreditar que o Brasil não é um país com uma 

cultura de doação evoluída por não ser um país rico. Esta análise é 

completamente equivocada, visto que muitos países com PIB menor 

que o do Brasil e, portanto, relativamente mais pobres ou com me-

nos capacidade de investimento, ocupam posições mais elevadas no 

World Giving Index, como é o caso de Myanmar. 

BORGES, Lucas. “Por que a cultura de doação no Brasil ainda é 

atrasada?”. Politize!, 13 jun. 2017. Disponível em: <https://www.politize.

com.br/cultura-de-doacao-no-brasil>. Acesso em: 21 maio 2021.

TEXTO 4TEXTO 4 

A solidariedade ascendeu nos últimos meses desaadores para o 

país, e não foi a pandemia que deixou os brasileiros mais solidários. 

[...] 96% dos brasileiros têm o desejo de ser mais solidário e buscam 

realizar ações para fazer o bem e promover um futuro melhor, mas 

muitas vezes não sabem como colocar essa solidariedade em prática. 

[...] Sete de cada dez respostas dos brasileiros relacionam 

ações de solidariedade principalmente com o ato de ajudar quem 

está precisando, como pessoas em situações mais frágeis e de vul-

nerabilidade social. Em contrapartida, apenas três em cada dez 

citações associam ações de solidariedade com atitudes coletivas, 

como ações para o bem-estar comum, ajuda a instituições — como 

ONGs, orfanatos, hospitais, asilos, e com a prestação de serviços 

voluntários e comunitários.
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[...] Um fato curioso é que o brasileiro se enxerga solidário 

(92%), mas a percepção é menor quando se olha para o outro (68% 

não consideram o próximo solidário).

“96% dos brasileiros querem ser mais solidários, diz pesquisa do Datafolha”.

Folha de S.Paulo, 14 out. 2020. Disponível em: <https://www1.folha.uol.

com.br/empreendedorsocial/2020/10/96-dos-brasileiros-querem-ser-mais-

solidarios-diz-pesquisa-do-datafolha.shtml#:~:text=A%20pesquisa%20

mostrou%20que%2096,colocar%20essa%20solidariedade%20em%20

pr%C3%A1tica.>. Acesso em 21 maio 2021.

TEXTO 5TEXTO 5 

O retrocesso das políticas públicas, o desrespeito aos direitos 

humanos e o baixo crescimento econômico dos últimos anos se so-

maram aos efeitos da crise gerada pela pandemia de Covid-19. [...]

O Brasil ocupa o 74º lugar em um ranking de solidariedade 

com 140 países. Segundo a pesquisa Doação Brasil/Idis 2016, a 

prática da doação no Brasil tem como barreiras o desconhecimento 

sobre a atuação das organizações e a falta de conança [...].

O Movimento por uma Cultura de Doação lançou um manifesto 

em agosto de 2020 que destaca cinco diretrizes para que as doa-

ções se tornem um comportamento inserido no dia a dia da nossa 

sociedade: 1 - é preciso educar para a cultura de doação, uma edu-

cação para a generosidade; 2 - promover narrativas engajadoras – 

doar precisa virar assunto do dia a dia, conversa na hora do jantar; 

3 - criar um ambiente favorável à doação – doar precisa ser fácil; 4 

- fortalecer as organizações da sociedade civil – precisamos de uma 

sociedade civil fortalecida, plural e nanceiramente sustentável; e 

5 - fortalecer o ecossistema promotor da cultura de doação.

SETUBAL, Maria Alice.  “Qual é a responsabilidade de cada um diante da 

fome no Brasil?”. Folha de S.Paulo, 2 maio 2021. Disponível em: <www1.

folha.uol.com.br/opiniao/2021/05/qual-e-a-responsabilidade-de-cada-um-

diante-da-fome-no-brasil.shtml>. Acesso em: 21 maio 2021.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

Após a leitura e análise dos textos, escreva um texto dissertativo-

-argumentativo que tenha como norte uma resposta à pergunta: A 

cultura da solidariedade é uma construção individual ou cole-

tiva? Nela, defenda um ponto de vista claro que seja sustentado por 

meio de raciocínios lógicos consistentes e exemplos a eles conectados, 

primando pela coesão e coerência. Além disso, cumpra os seguintes 

critérios:

• Dê um título ao texto.

• Respeite o mínimo de três e o máximo de cinco parágrafos.

• Evite excessivas paráfrases ou cópia do texto de apoio para não 

zerar a sua redação.

• Respeite o mínimo de 24 e o máximo de 30 linhas.

Boa produção!

Professora Andressa Tiossi

Orientações para o professor
A atividade prevê uma discussão sobre a cultura da solidariedade, 

manifestada por práticas que visem cooperação entre seres huma-

nos dentro de uma mesma comunidade. Foram mostradas doações 

de sangue ou mesmo nanceiras, mas variações podem ainda 

ser exploradas tanto na esfera individual quanto na coletiva. Há 

pessoas que compreendem a sustentabilidade e os cuidados com 

o meio ambiente como práticas solidárias, por exemplo. O foco, 

porém, deve estar em uma análise que relacione nossa maneira 

de lidar com o tema e o contexto no qual estamos inseridos. Em 

geral, apesar de convivermos em uma sociedade desigual, somos 

educados a pensar sobre doações e estimulados a fazê-las? Em 

cenários cujo ideal de meritocracia incondicional prevalece, como 

ações solidárias de quaisquer gêneros tendem a ser encaradas? (É 

de se notar a posição dos EUA no ranking.) Nesse sentido, uma cul-

tura que negue ou estimule a solidariedade é construída individual 

ou coletivamente? Ou, ainda, das duas formas? Essas perguntas 

podem abrir um debate em aula que oriente os alunos na delimita-

ção de um posicionamento e no planejamento do texto.
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