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Resumo

O trabalho voluntário é exercido por pessoas ou entidades públicas de qualquer caráter ou,
ainda,  instituição  privada  sem fins  lucrativos,  que tenha  objetivos  educacionais,  culturais,
educacionais, recreativos, cívicos, científicos ou de assistência social. No trabalho voluntário
Enactus temos como objetivo criar projetos para empoderar economicamente e socialmente
famílias que possuem alguma carência nesses aspectos, através de ações empreendedoras nos
seus  lares  e  nas  comunidades  onde  residem.  Somente  depois  que  compreendemos  a
importância das ações realizadas, nos colocamos na posição de agentes transformadores onde
a união e cooperação trazem resultados significativos para esses grupos.
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Voluntário.  

Abstract

Voluntary work is carried out by persons or public entities of any character or private non-
profit institution that has educational,  cultural,  educational, recreational,  civic, scientific or
social  assistance  objectives.  In  the  volunteer  work  Enactus  we  aim to  create  projects  to
economically and socially empower families that have some lack in these aspects, through
entrepreneurial actions in their homes and in the communities where they live. Only after we
have  understood  the  importance  of  the  actions  carried  out  do  we place  ourselves  in  the
position of transforming agents where unity and cooperation bring meaningful results to these
groups.
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INTRODUÇÃO

Estabelecido  na  lei  como  uma  prática  não  remunerada,  exercida  por  pessoas  ou

entidades públicas de qualquer caráter ou, ainda, instituição privada sem fins lucrativos, que

tenha objetivos educacionais, culturais, educacionais, recreativos, cívicos, científicos ou de

assistência social, o voluntariado vem obtendo crescente importância das diversas esferas da

sociedade,  proporcionando uma atratividade por debates do gênero acadêmico e científico

(DOMENEGHETTI, 2001).

Segundo Shin e Kleiner (2003), voluntário é o sujeito que disponibiliza a sua ocupação

a  alguma  atividade,  sem  esperar  alguma  contrapartida  financeira,  tal  trabalho  promove

vantagens ao próprio indivíduo e a outros. Ainda, Dingle (2001), confirma que ser voluntário

não agrega vantagens financeiras, é executada até o fim respeitando à autônoma e sincera

disponibilidade de cada uma das pessoas que cede parte do seu tempo para tais ações e, ainda,

traz melhorias a terceiros, da mesma maneira que ao voluntário.

Mais diversificado no terceiro setor, onde surgiu como uma outra possibilidade aos

dilemas  enfrentados  pela  sociedade,  estimulado  pela  expansão  das  desigualdades  sociais,

introduzidas  em  circunstâncias  de  exclusão  social,  e  da  imposição  dos  cidadãos  por

explicações  e  respostas  em  diversas  realidades  para  as  mais  inúmeras  indagações,

empregando progressivamente territórios que eram considerados como de exclusividade do

Estado. Por esse motivo, tal circunstância se caracteriza a partir de determinadas condições

(IIZUKA e SANO, 2005; MONTAÑO, 2002): a transição elevada das políticas sociais para o

poder local, a inter-relação da sociedade civil ao redor de organizações que constituem as suas

pretensões e preferências, o estabelecimento de instituições de alguns movimentos sociais, o

investimento  (de  órgãos  internacionais,  órgãos  multilaterais,  organizações  privadas)  em

programas e iniciativas fomentadas na esfera da sociedade civil.

Conforme  Jäger,  Schmidt  e  Beyes  (2007),  existem  no  mínimo  quatro  âmbitos

apontados  como  imprescindíveis  ao  voluntariado:  as  particularidades  demográficas  do

trabalho  voluntário  que  são  capazes  abranger  a  educação,  o  estatuto  da  sociedade,  a

organização geográfica,  e também a individualidade dos voluntários; as circunstâncias que

direcionam  ao  voluntariado;  a  conduta  dos  voluntários  no  trabalho  efetuado;  e  as

recomendações para uma estabelecer gestão eficiente de voluntários. 

Em conformidade com Parboteeah, Cullenb e Lim (2004), o trabalhar voluntariamente

pode ser diferenciado em informal e formal. No que tange ao voluntariado informal, observa-
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se que o mesmo inclui atitudes como auxiliar os idosos, amigos ou vizinhos. Já no que tange

ao voluntariado  formal,  pode ser  caracterizado  como atitudes  equivalentes,  no entanto  se

encaixam no contexto de uma organização.

Ainda, é importante salientar a diferença entre o trabalho voluntário dirigente e o não

dirigente,  que têm particularidades específicas (Bussell  e Forbes, 2002; Almeida,  Ferrão e

Delicado, 2002; Inglis e Cleave, 2006). O voluntariado dirigente desempenha atividades de

gerenciamento, ao mesmo tempo que o não dirigente exerce atividades rotineiras e estabelece

um contato  mais  próximo ou até  mesmo direto  com o público-alvo  que  será beneficiado

(Almeida, Ferrão e Delicado, 2002). O trabalho voluntário não dirigente é visto com mais

frequência, visto que no trabalho de Almeida, Ferrão e Delicado (2002) é constatado que as

organizações apoiam aproximadamente três vezes mais o voluntariado não dirigentes.

Seguindo  essa  concepção,  este  trabalho  tem  por  objetivo,  relatar  a  experiência

vivenciada pelo Time Enactus  Vale  do Salgado ao longo da aplicação de projetos sociais

desenvolvidos em comunidades de vulnerabilidade social.

TRABALHO VOLUNTÁRIO PARA O ALUNO ENACTUS

Em uma perspectiva externa ao trabalho realizado pelo Time Enactus Faculdade Vale

do  Salgado,  observa-se  um  trabalho  primoroso  e  organizado,  não  sendo  visto  o  que  é

desenvolvido internamente até que se torne um membro efetivo. As ações desenvolvidas pelo

time são o resultado final de horas de planejamento e reuniões, onde procuramos optar pelas

soluções mais viáveis que correspondam com a necessidade do público dos nossos projetos. 

O trabalho desenvolvido com os projetos do Time Enactus exige pelo menos quinze

horas semanais, nas quais podem ser observadas diversas dificuldades, porém com os esforços

de todos é possível encontrar estratégias para o desenvolvimento das atividades. Dado a está

questão  qual  é  o  combustível  que  faz  com  que  o  trabalho  continue  acontecendo?  O

combustível  se  chama empenho  em modificar  realidades  e  transformar  vidas,  tornando o

mundo um lugar melhor.

Essas  atividades  não  poderiam  ser  desenvolvidas  sem  a  cooperação  e  apoio  dos

membros entre  si,  o trabalho em grupo influencia  no bom desempenho das atividades  do

Time, trazendo resultados extraordinários que o trabalho individual não poderia apresentar.

Assim  como  nos  times  esportivos,  às  vitórias  só  são  possíveis  com  o  trabalho  árduo  e

colaborativo de todas as partes do time, contudo, a diferença dos Times Enactus é que a nossa
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maior vitória é contribuir na mudança de uma comunidade desajudada, favorecendo assim a

transformação de um cenário desfavorecido. 

“Com o trabalho desenvolvido em grupo, foi possível melhorar a comunicação da
equipe,  utilizamos  os  recursos  de  forma  mais  organizada,  elevamos  o  nível  de
criatividade na resolução de problemas e o potencial apresentado pela equipe na
qualidade  dos  serviços  disponibilizados  para  a  sociedade  foi  nítido”.  (Karlos
Oliveira, Coordenador de Pesquisa e Inovação do Time Enactus Faculdade Vale do
Salgado).

No trabalho voluntário Enactus temos como objetivo criar projetos para empoderar

economicamente  e  socialmente  famílias  que  possuem  alguma  carência  nesses  aspectos,

através de ações empreendedoras nos seus lares e nas comunidades onde residem. Fazemos

pesquisas e desenvolvemos projetos que possam suprir a necessidade dessas famílias e que

possam beneficiar muitas outras pessoas indiretamente. 

Para o trabalho voluntário, muitas são as virtudes necessárias para o desenvolvimento

das ações, dentre elas, uma se destaca pois é dificilmente encontrada, a perseverança. Muitas

vezes no contexto de uma comunidade precária, com poucos recursos e poucos colaboradores,

a perseverança é chave para a continuidade do trabalho. Acreditar que o trabalho vai valer a

pena mesmo com todos os problemas, que a maior recompensa não está na remuneração, e

sim no benefício da humanidade, é o que nos faz prosseguir para o alvo, que é a construção de

uma  sociedade  equitativa,  evoluída  e  humanitária.  É  a  vontade  de  modificar  estas

circunstâncias que nos torna progressivamente nos novos líderes dessa geração.  

Para quem realiza trabalhos voluntários é notável que a satisfação pessoal é o que nos

move, o que nos faz querer contribuir cada dia mais na vida das pessoas, é o prazer em ajudá-

las.  Mas esse não é o único benefício deste trabalho,  dentre os demais  benefícios  temos:

reconhecimento  acadêmico  e  humanitário,  aprendizado  cooperativo  e  colaborativo  e  a

interação e o conhecimento de outras pessoas que compartilham dos mesmos ideais Enactus.

TRABALHO VOLUNTÁRIO NO PROJETO ENVELHESER

O projeto EnvelheSer foi criado em março do ano de 2017 com o intuito de prover

conhecimento e lazer  a idosos acima de 50 anos com o ensino da informática básica e a

conversão de lixo eletrônico em materiais  para venda, como suporte de aquário feito com

monitores e chaveiros feitos com memórias. As atividades desempenhadas neste projeto não

objetivam apenas repassar o ensino de uso de computadores com idosos que normalmente é
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um tabu, mas também para que eles  desfrutassem de um  hobby na melhor  idade e  ainda

obtivessem um pequeno lucro com a venda dos reciclados. 

Ao  EnvelheSer  são  destinadas  8  horas  semanais,  na  qual  os  monitores  do  time

realizam  diversas  atividades  recreativas  e  bem  lúdicas  para  que  haja  o  aprendizado  e  o

entrosamento  entre  os  participantes  do  projeto.  Para  o  planejamento  das  atividades  são

designadas 4 horas semanais para que o desempenho das ações seja de qualidade, de modo

que eles de fato consigam aprender e possivelmente, no futuro, ensinar aos novos alunos. 

“Ser voluntária no projeto EnvelheSer é inexplicável, o prazer que sinto em ver o
brilho no olhar dos nossos alunos, que na verdade muito nos ensinam, tornou-se
inerente a minha formação como pessoa. Quando percebemos  a importância da
solidariedade, do altruísmo, nos tornamos melhores e reconhecemos que a nossa
vida pode e deve impactar outras vidas. São pequenas ações, executadas de forma
grandiosa, que deixam marcas”. (Larissa Estrela, líder do Time Enactus Faculdade
Vale do Salgado).

TRABALHO VOLUNTÁRIO NO PROJETO BOTÃO VERDE

O trabalho no projeto Botão Verde foi iniciado em março de 2018 no conjunto Gama,

que se localiza nas proximidades do Icó-CE, e neste projeto temos como objetivo elevar a

economia dos participantes do projeto através do cultivo de hortaliças orgânicas,  trazendo

ainda outros benefícios como a produção de alimentos não prejudiciais à saúde e o incentivo à

uma alimentação mais saudável na comunidade. 

 As atividades realizadas têm proporcionado grande satisfação tanto ao Time Enactus,

como à comunidade envolvida no projeto e a essas ações são dedicadas dez horas semanais,

não incluindo o tempo necessário para organizar o material que é utilizado e nem as reuniões

para planejamento das ações, que somam mais seis horas. Todo esse tempo é disponibilizado

voluntariamente pelos membros do time,  a fim de que o projeto seja concluído no tempo

previsto e de acordo com o cronograma. 

Com o nosso primeiro mês de projeto encontramos muitas dificuldades que aparecem

com frequência no início das atividades de qualquer projeto, no entanto, com a união do time

conseguimos reunir o que precisávamos para dar início e continuidade ao projeto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Somente  depois  que  compreendemos  a  importância  desses  projetos  sociais,  nos

colocamos  na  posição  de  agentes  transformadores  onde  a  união  e  cooperação  levam

resultados significativos para esses grupos. Com o trabalho voluntário desenvolvido no time
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Enactus Faculdade Vale do Salgado temos tido o privilégio de trabalhar por algo maior que

tem uma importância social maior do que o que se pode ver externamente.

 Além de adquirir diversos conhecimentos científicos, obtivemos muito conhecimento

humanitário no que diz respeito ao trabalho realizado em uma comunidade desprivilegiada e

com um público socialmente vulnerável. Este trabalho diz muito pouco sobre quem somos e

muito  mais  sobre  o  que  queremos  nos  tornar  e  sobre  o  que  ainda  queremos  fazer.  É  o

sentimento  Enactus  que  é  colocado  na  mente  e  no  coração  de  todos  que  trabalham pela

melhoria de comunidades e da sociedade em geral, e apesar de não sermos remunerados a

gratidão dos participantes é a razão para que continuemos inovando e criando novos projetos

que irão beneficiar muitas outras pessoas. 

Acreditamos também que o trabalho voluntário produz uma onda de benefícios, pois

os  participantes  com certeza  irão  repassar  os  conhecimentos  obtidos  nos  projetos  com a

família,  vizinhos  e  amigos,  e  assim  atingir  mais  pessoas  indiretamente.   Por  isso,  não

paramos,  seguimos em frente,  unidos por um propósito  em comum e com a visão destes

jovens líderes do futuro.
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