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Gênero é uma construção social que se
revela em um conjunto de expectativas,
papéis, gestos, posturas e comportamentos
que se impõem a todas as pessoas. 
Tem como base o sexo biológico, e segue
uma visão binária e excludente.

Gênero é um marcador de diferença que
não caminha sozinho, mas com raça,
classe, orientação sexual, território, idade,
deficiências, etc, de forma interseccional.

Falar de gênero é falar
de todas as pessoas.



No Brasil, as mulheres (41%) costumam
ser mais doadoras do que os homens
(32%). (Pesquisa Doação Brasil, IDIS,
2020)

Nos EUA, mulheres solteiras, famílias
negras, famílias LGBTQ+ e famílias mais
jovens demonstraram maiores níveis
de apoio aos protestos por justiça
racial em 2020 e eram mais propensas a
doar dinheiro para apoiar organizações
de justiça racial. (Women Give 2022,
Women’s Philanthropy Institute)

Cultura de doação tem gênero?
 

Como gênero se articula com a
prática da doação?
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Série "Women Give", do Women’s Philanthropy Institute (Lilly Family School of Philanthropy)

https://philanthropy.iupui.edu/institutes/womens-philanthropy-institute/research/women-give.html


“Mulheres tendem a investigar cuidadosamente causas e
instituições de caridade antes de investir dinheiro nelas, para
ver exatamente do que se trata e qual impacto específico elas
podem ter pessoalmente. Elas geralmente preferem fazer
doações regulares e de longo prazo.” (The crucial, growing role
of women in philanthropy, Mark Greer, 2021)

"A filantropia feminina é uma nova forma de organização muito
mais solidária e corresponsável. As mulheres geralmente são
mais propensas a doar do que os homens, e suas motivações são
baseadas em empatia pelos outros em vez de interesse próprio.
Pesquisas mostram que as mulheres são mais generosas,
cooperativas e conectadas aos problemas de seus pares do
que os homens” (Female philanthropy: A paradigm shift, Rosa
Madera Núñez, 2021)

https://www.cafonline.org/my-personal-giving/philanthropy-change-makers/women-in-philanthropy
https://members.wingsweb.org/news/71632


Diferentes
abordagens

doação para a equidade de gênero: filantropia
com lentes de gênero, gender-wise giving, gender
transformative, filantropia feminista, etc.

mulheres como filantropas, foco da filantropia nos
direitos das mulheres e na equidade de gênero,
mulheres como profissionais no campo filantrópico,
organizações de mulheres como donatárias
prioritárias, etc.

Filantropia e gênero: 
um campo multifacetado

Diferentes
perspectivas



Não é só sobre “quem”, 
é principalmente sobre “como”
"A filantropia feminista é mais do que financiar as questões das
mulheres. De acordo com o Fondo Centroamericano de Mujeres,
da Nicarágua: “A filantropia feminista não é um ato de
caridade ou um ato de poder. É um ato de solidariedade e
empoderamento mútuo, em que as soluções para os
problemas que as mulheres enfrentam são vistas como uma
questão de responsabilidade mútua". 

Nem é apenas a doação financeira que é importante. A fundadora
do Global Fund for Women, Anne Firth Murray, escreve: 'É o
'como' que tem o poder de transformar sistemas, estruturas,
atitudes e comportamentos tanto das pessoas que doam
quanto de suas beneficiárias, não o "quanto".'

Philanthropy is a feminist issue, Ise Bosch and Ndana Bofu-
Tawaba, 2019

https://www.alliancemagazine.org/magazine/issue/december-2019/


Princípios feministas são para todas as
pessoas que doam.
1. Acreditar que temos que desfazer as relações patriarcais e estruturas
sociais. Essas relações e estruturas de “poder sobre” prejudicam a todos –
especialmente mulheres, meninas e pessoas trans e não-binárias.

2. Visar aumentar o poder e a ambição de TODAS as mulheres, meninas,e
pessoas trans e não-binárias — que carregam muitas identidades, origens e
experiências de vida. 

3. Perseguir a verdade, a reconciliação e as práticas decolonizadoras. Nós
reconhecemos que o colonialismo é uma causa raiz do “poder sobre” e da
desigualdade de gênero no mundo.

4. Apoiar e construir ações e movimentos coletivos, seguindo a direção de
organizações lideradas pelas pessoas que representam. Acreditamos que o
“retorno do investimento” pode assumir diferentes formas e que o resultado
financeiro não é a única medida importante.



5. Contribuir para a igualdade de gênero com uma abordagem baseada no
fortalecimento. Isso significa doar não apenas para causas subfinanciadas,
mas também investir em resiliência.

6. Refletir sobre os desequilíbrios de poder em suas próprias vidas.
Desequilíbrios de poder são inerentes ao ato de doar e receber. Nós
reconhecemos amplos desequilíbrios de poder social e econômico e
trabalhamos para construir relações mais igualitárias.

7. Não ter medo de ser desafiada/o. Não somos defensivas/os quando temos
que aprender coisas novas, enfrentar duras verdades e imaginar perspectivas
diferentes. Às vezes pode ser desconfortável, mas é necessário.

8. Inovar e estar aberta/o a novas formas de trabalhar, enquanto ao mesmo
tempo fazer coisas que são testadas e verdadeiras. 

Equality Fund, Principles for Feminist Funding, 2020
Ver também Astraea Lesbian Foundation for Justice, Feminist Funding Principles.

https://canadianwomen.org/wp-content/uploads/2020/05/Feminist-Philanthropy.pdf
https://astraeafoundation.org/microsites/feminist-funding-principles/


Como essas ideias se
conectam com as suas
práticas de doação?

Quais referências (pessoas,
organizações, práticas) vêm à
sua mente quando pensa em
gênero feminino e doação? 
E em equidade de gênero e
doação?


