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Resumo

O trabalho social voluntário é uma importante ferramenta de ingresso no mercado de trabalho,
pondo em evidência seus benefícios tanto para a formação profissional dos envolvidos, quanto
seu impacto benéfico no desenvolvimento da sociedade. O trabalho apresenta um estudo de
caso com a Enactus,  através  do qual  se  exemplificou  como é realizado o trabalho  social
voluntário e como o participante pode exercer seus conhecimentos de forma empreendedora.
Observou-se ainda que o trabalho social voluntário pode ser o diferencial na formação de um
profissional, sendo uma importante ferramenta para se adquirir experiência de campo. Além
dos aspectos de responsabilidade social que são desenvolvidos no indivíduo. 
Palavras-chave: Trabalho social voluntário, Mercado de trabalho, Formação.

Abstract

Voluntary social  work is  an  important  tool  for  entering  the  labor  market,  highlighting  its
benefits both for the professional training of those involved and their beneficial impact on the
development of society. The paper presents a case study with the Enactus, which exemplified
how voluntary social work is carried out and how the participant can exercise his knowledge
in  an  entrepreneurial  way.  It  was  also  observed  that  voluntary  social  work  can  be  the
differential in the formation of a professional, being an important tool to gain experience in
the field. In addition to the aspects of social responsibility that are developed in the individual.
Keywords: Voluntary Social Work, Labor Market, Formation.
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INTRODUÇÃO

Participar ativamente do mercado de trabalho está cada vez mais difícil para a maioria

das  profissões,  seja  pela  concorrência  ou  até  mesmo  pela  falta  de  experiência  adequada.

Devido  esse  último  fator,  é  de  grande  importância  que  o  jovem busque,  cada  vez  mais,

participar  de  atividades  extracurriculares,  seja  em  estágios  ou  em  trabalhos  sociais

voluntários,  no qual ele  possa mesclar  o conhecimento adquirido com as práticas  que irá

realizar.

 Segundo o site G1 (2015) “a taxa de desemprego entre janeiro e março do ano de

2014 para jovens de 18 a 24 anos,  era  de 15,8% e pulou para 17,6% em 2015”.  Com o

aumento da taxa de desemprego, o empregador fica cada vez mais criterioso e o mercado cada

vez mais competitivo, exigindo do jovem que está na transição entre faculdade/emprego, uma

maior bagagem no seu currículo. Com a realização de trabalhos sociais voluntários, é possível

para o jovem colocar em prática seus conhecimentos, adquirindo experiência e, dessa forma,

encontrar o diferencial que precisa para ingressar no mercado.

 O trabalho social  voluntário pode ser exercido tanto por profissionais já formados

quanto por aqueles que ainda estão em formação, sendo assim aproveitado como forma de

complementação curricular. Além de exercer de forma prática tudo que lhe foi ensinado ao

longo da sua formação acadêmica, o voluntário poderá ainda contribuir de maneira positiva

para a sociedade.

OBJETIVOS

Demonstrar a importância do desenvolvimento do trabalho social voluntário como um

fator  determinante  para  a  construção  de  um  currículo  acadêmico  profissional,  além  de

fortalecer a necessidade da responsabilidade social para o indivíduo.

METODOLOGIA

As fases de transição em que o aluno se desvincula do sistema educacional para uma

universidade, e posteriormente, da graduação para o mercado de trabalho são extremamente

importantes  na  vida  de um jovem adulto.  Esse  período requer  uma grande adaptação  do

estudante, com novos desafios e uma nova perspectiva de vida. Dentre esses momentos que

caracterizam  a  transição  universidade-ambiente  de  trabalho,  vale  ressaltar  o  percurso  de
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formação dentro das universidades, a procura por uma atividade relacionada à área escolhida,

sendo voluntária ou remunerada, e a adaptação ao futuro trabalho. 

A formação de um profissional começa dentro da sala de aula, no período teórico do

curso, onde o estudante tende a agregar novos conhecimentos e os investimentos vocacionais.

Para a maioria dos estudantes, o processo de busca por atividade voluntária ou remunerada

toma prioridade no foco dos investimentos quando os mesmos passam a ter uma visão futura

sobre sua atividade profissional. Após a conquista de uma experiência técnica relacionada à

área, ocorre a busca por uma atividade remunerada, através dos estágios, onde a adaptação ao

trabalho emerge usualmente como o marco mais significativo. 

 Aplicação do trabalho técnico na sociedade

Dito que o trabalho voluntário é uma ajuda bilateral, devemos acentuar o impacto que

pode causar na sociedade, seja como forma de propiciar saúde e bem-estar às pessoas ou até

mesmo através de instruções técnicas  voltadas às diversas áreas.  As áreas de atuação dos

voluntários são amplas, podendo cada profissional e cada aluno estar ajudando através de seus

conhecimentos específicos adquiridos. 

Em 2014, a UNIGRAN (Centro Universitário da Grande Dourados), com seu núcleo

de nutrição, desenvolveu um projeto de extensão chamado de “Em Busca do Peso Saudável”,

um trabalho voluntário onde alunos fizeram sessões quinzenais e algumas caminhadas diárias,

a  fim  de  reduzir  as  taxas  de  obesidade  da  população  envolvida,  desenvolvendo  uma

conscientização a respeito dos benefícios de hábitos mais saudáveis. O poder judiciário de

alguns estados também disponibiliza vagas para trabalho voluntário, tomando por exemplo o

do Rio grande do Norte, onde alunos, bacharéis e até mesmo aposentados, podem exercer

papéis relacionados à sua área, gerando dessa forma mão de obra gratuita e qualificada. 

 Empreendedorismo social

 O empreendedorismo social é uma realidade presente no Brasil e no mundo. Segundo

pesquisas  realizadas  pela  revista  internacional  Inc,  foram  encontradas  cases  de

empreendedores  sociais  em lugares  como  Londres,  China  e  Índia,  que  de  acordo  com a

publicação,  estão  mudando  a  realidade  na  qual  estão  inseridos.  Pode-se  dizer  que  o

empreendedor que opta por esse caminho, monta um plano de ideias inovadoras em que a

responsabilidade social está no centro do seu negócio.

 Na concepção de Maximiamo (2006), o empreendedorismo social busca maximizar o

capital comunitário existente para realizar mais iniciativas, programas e ações que permitam
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para uma comunidade, cidade ou região se desenvolverem de maneira sustentável. Ele faz

esses  avanços  usando  de  tecnologias  produtivas,  aumentando  a  articulação  de  grupos

produtivos e estimulando a participação da população na esfera política, ampliando o "espaço

público" dos cidadãos em situação de exclusão e  risco.  Para tanto,  esses empreendedores

utilizam técnicas de gestão, inovações produtivas, técnicas de manejo sustentável de recursos

naturais  e  criatividade  para  fornecer  produtos  e  serviços  que  possibilitem  a  melhoria  da

condição de vida das pessoas envolvidas e beneficiadas, através da ação dos empreendedores

sociais externos e internos à comunidade. 

 Estudo de caso: Enactus 

Segundo Paula Parra, gerente da empresa Enactus Brasil, em uma entrevista para o

blog Mude Você o Mundo, a Enactus é uma organização internacional sem fins lucrativos,

dedicada a inspirar os alunos a transformar o mundo através da Ação Empreendedora. É uma

rede  de  estudantes,  líderes  executivos  e  líderes  acadêmicos,  onde  se  desenvolve  uma

plataforma  para  os  universitários  criarem  projetos  de  desenvolvimento  comunitário  que

prezam pela formação de habilidades e talentos das pessoas em foco. Os alunos que optam

por fazer parte dessa organização usam do empreendedorismo social como ferramenta para

transformar vidas. E a transformação acontece de forma mútua: tanto para as pessoas que são

beneficiadas  pelos  projetos  realizados,  como os  alunos,  que desenvolvem valores  para se

tornarem  verdadeiros  líderes  no  futuro.  Esses  voluntários  têm  ainda  a  oportunidade  de

desenvolver características essenciais ao seu perfil profissional, pois, a partir do momento que

entram para um time Enactus presente em sua faculdade, podem desenvolver a desenvoltura

em público, a oralidade, a gestão de pessoas e o trabalho em equipe. 

A Enactus é responsável por formar, treinar e acompanhar os times Enactus. Esses

times são compostos por professores e estudantes, que veem a oportunidade de participação

de um time como forma de exercer e aprimorar o seu espírito de liderança, enquanto colocam

em prática, por meio dos projetos, as técnicas que são expostas em sala de aula. Dessa forma,

se torna uma boa oportunidade de sair da zona de conforto acadêmica para encarar a realidade

social com a qual irão se deparar no futuro, quando forem exercer atividades voltadas á sua

área de formação.  A Enactus  Brasil,  além de todo o aparato  que possibilita  ao estudante,

também é responsável por promover eventos que aproximam os estudantes das empresas que

apoiam a iniciativa e ainda a outros estudantes, de outros estados e países. Desta forma, mais
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do que uma chance real de fazer a diferença na vida de comunidades,  a Enactus também

proporciona oportunidades de carreiras.

O Projeto Apoena surgiu em parceria com a empresa agrícola Nufarm com o objetivo

de  promover  a  redução  dos  impactos  negativos  causado  pelo  agroquímico  na  saúde  do

agricultor  e  no meio  ambiente.  O público  alvo  do projeto  foi  composto  por  agricultores,

homens e mulheres, que residem na comunidade indígena Pitaguary em Maracanaú - Ceará,

que  utilizam  agroquímicos  em  leguminosas  e  hortaliças.  Inicialmente  foi  realizado  o

diagnóstico das necessidades dos agricultores através de diálogo e aplicação de formulários.

Após ser identificada a necessidade de capacitação voltada para as boas práticas agrícolas, foi

desenvolvida a metodologia do projeto voltada para a realidade local. 

Durante o projeto foram realizadas visitas individuais, onde cada família foi visitada

duas  ou  mais  vezes  durante  o  projeto.  A primeira  para  avaliação  e  levantamentos  das

problemáticas encontradas na região, e nas seguintes o Time apresentou soluções e formas de

melhorias  que  poderiam  ser  adotadas,  além  de  cursos  abertos  à  todas  as  famílias  da

comunidade,  realizados  tanto pelo  time,  estimulando a oralidade  dos  membros,  como por

responsáveis da Nufarm, aumentando o conhecimento tanto da comunidade impactada, como

dos alunos envolvidos, inclusive as que não foram atendidas pelo projeto, com a temática

relacionada ao uso consciente de agroquímicos e preparação e implantação de hortas, como

forma de estimular a comunidade a praticar o que foi ensinado e a ter uma alimentação mais

saudável. Assim, habilidades e competências como, trabalho em equipe, gestão de pessoas,

comunicação,  solução  de  problemas,  multiplicidade  de  especialidades  foram  amplamente

abordados no contexto do projeto. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De uma forma geral, há uma inter-relação entre esses três momentos para a maioria

dos  indivíduos  que  passam  pela  transição  universidade-trabalho.  Ao  incluir  trabalhos

voluntários no currículo, como atividades sociais ou laboratoriais, o estudante demonstra pró

atividade e preocupação com o que está à sua volta, exatamente o que as instituições buscam

para  a  formação  de  profissionais  completos.  Nas  universidades  dos  Estados  Unidos,  por

exemplo, experiências como a do trabalho voluntário ganham destaque na hora da seleção,

pois eles tendem a valorizar mais o perfil pessoal do aluno do que o próprio resultado do teste,
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o SAT (Scholastic Aptitude Test). Dessa forma, o trabalho social voluntário traz benefícios

tanto  para  a  população  que  será  assistida,  quanto  para  o  profissional  voluntário,  que  irá

adquirir mais experiência e crescimento no convívio social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como o mercado de trabalho está à procura de profissionais qualificados, tanto em

conhecimento e técnica, como em ser um profissional que entende o seu papel na sociedade e

gosta daquilo que faz, nota-se um vasto aproveitamento dos trabalhos voluntários na formação

dos mesmos. Assim, o jovem recém-formado adquire experiências, teóricas e práticas, que o

tornam mais adaptável ao seu trabalho, enquadrando-o mais facilmente no perfil profissional

que o mercado de trabalho exige. O trabalho voluntário também tem um papel social muito

importante, fazendo com que os jovens usem seus conhecimentos em benefício da sociedade,

empreendendo e inovando nas mais diversas áreas de atuação. Como exemplo, a Enactus tem

exercido  atividades  que  buscam  o  desenvolvimento  sustentável,  levando  novos

conhecimentos  às  comunidades  e  engrandecimento  pessoal  e  acadêmico  aos  alunos

envolvidos. No contexto do estudo de caso, abordado no presente artigo, foi possível avaliar,

no campo prático e teórico, a importância do trabalho social voluntário. A partir de projetos

realizados pelo Time Enactus  IFCE Maracanaú,  os alunos tiveram o seu perfil  acadêmico

transformado  através  da  aplicação  da ação empreendedora  no âmbito  social,  contribuindo

assim para obter destaque no mercado de trabalho.
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