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Resumo : Com base em revisão bibliográfica, o presente artigo tem o objetivo de 
apresentar fatos da história do voluntariado no Brasil e no mundo, demonstrando a 
ordem cronológica dos acontecimentos e a evolução dele no decorrer dos anos. 
Busca apontar as diferenças do voluntariado e do assistencialismo, bem como, 
salientar as características do voluntário, seu papel na sociedade, seus direitos e 
deveres, a Lei do voluntariado e finalmente as motivações que o levam a exercer 
este trabalho que não é remunerado, sem vínculo empregatício e que demanda 
tempo, mas que proporciona uma grande satisfação pessoal. O propósito deste 
trabalho é unir tais informações e organizá-las de modo que possa servir como base 
para futuras pesquisas de estudantes interessados no assunto.  
 
Palavras-chave : Voluntariado. Assistencialismo. Trabalho voluntário. Motivação de 
voluntários.  
 
Abstract : Based on a bibliographical review, this article aims to present facts about 
the history of volunteering in Brazil and in the world, demonstrating the chronological 
order of events and their evolution over the years. It seeks to point out the 
differences of volunteerism and assistance, as well as emphasize the characteristics 
of the volunteer, his role in society, his rights and duties, the Volunteer Law and 
finally the motivations that lead him to perform this work that is not remunerated, 
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without Employment relationship and that demands time, but that provides a great 
personal satisfaction. The purpose of this paper is to unite such information and 
organize it so that it can serve as a basis for future research by students interested in 
the subject. 
 
Keywords : Volunteering. Assistentialism. Voluntary work. Motivation of volunteers. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

E se houvesse um meio de acabar com as desigualdades no mundo? 

Você seria capaz de apoiar esta causa? 

O trabalho voluntário é sem dúvidas um trabalho que exige força de vontade e 

dedicação. Não é um trabalho que se faz sem esforço, pois é preciso abrir mão de 

momentos de descanso para executá-lo. Exige preparo físico e emocional, mas 

certamente lhe recompensa de forma que nenhum outro trabalho pode lhe 

recompensar. 

Assim como na fábula de Betinho3 sobre o beija-flor que decide apagar um 

incêndio na floresta levando um bocado da água do rio em seu bico, um voluntário 

também enfrenta dificuldades para efetivamente obter resultados satisfatórios, e 

muitas vezes os resultados se delongam, uma vez que não depende somente dele a 

evolução dos acontecimentos. 

Um fator importante para quem decide voluntariar é o comprometimento no 

desempenho das práticas voluntárias, pois é compreensível que você tenha 

responsabilidade quando possui um contrato de trabalho assinado, especificando 

sua carga horária e remuneração, diferente de quando se é voluntário e não recebe 

remuneração, não possui vínculo com a instituição e pode escolher trabalhar em 

dias e horários diferentes, além de ajustá-los conforme sua disponibilidade. 

Esta disponibilidade depende unicamente do executor, e é exatamente por 

este motivo que se pode dizer que o voluntário é movido por um estimulo interior que 

o remete a ter esperança de que com sua atitude poderá modificar a realidade de 

alguém, e aos poucos transformar a realidade do mundo. 

No Brasil, o trabalho voluntário despontou por volta de 1543 que, segundo os 

registros existentes, se deu através da criação das Santas Casas. Neste período ele 

                                                           
3 Herbert José de Souza (1935-1997), conhecido como Betinho, foi um sociólogo brasileiro e ativista 
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a Fome, a Miséria e pela Vida". Disponível em: <https://www.ebiografia.com/betinho/>. Acesso em: 05 
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era voltado ao assistencialismo, idealizado para auxiliar nas dificuldades dos mais 

carentes através de doações e esmolas, sem a intenção de modificar sua realidade.  

Mais tarde, por volta dos anos 90, este conceito foi substituído pelo 

voluntariado próximo ao que vivemos hoje, sistematizado para que de fato as 

necessidades fossem supridas com a finalidade de originar uma transformação 

social.  

Hoje o trabalho voluntário é regulamentado por Lei, tem um dia dedicado a ele 

e é visto como um diferencial, por agregar boas experiências a quem o pratica.  

O propósito deste trabalho é aprofundar os conhecimentos em relação ao 

tema proposto e reunir informações a fim de facilitar o entendimento do assunto e 

contribuir com a disseminação da cultura voluntária.  

A pesquisa divide-se de modo a apontar a história do voluntariado no Brasil e 

no mundo, demonstrando que o movimento voluntário foi descoberto pelo ser 

humano em momentos como guerras, crises mundiais e no seio da Igreja católica, e 

que a partir disto passou a fazer parte das comunidades como forma de sanar 

problemas sociais que não eram resolvidos pelo governo.  

Além disso, será analisado o voluntariado e o assistencialismo, a fim de 

identificar as diferenças entre eles. 

Outro ponto a ser discutido é: o que motiva a ação voluntária? 

Talvez seja difícil dizer o motivo pelo qual as pessoas decidem voluntariar, 

muitas se sentem sozinhas ou desejam preencher a falta de um ente querido, outras 

aspiram ser úteis ou buscam uma oportunidade de desenvolver habilidades. O que 

se pode afirmar é que certamente um voluntário recebe muito mais do que doa! 

 

3 A HISTÓRIA DO VOLUNTARIADO NO BRASIL E NO MUNDO 

 

O trabalho voluntário é um tema bastante comentado atualmente, pois 

envolve ações de interesse comum, e apesar de não ser algo novo existem poucos 

registros sobre sua história, tornando árdua a pesquisa a fim de afirmar qual 

suaorigem. Contudo, sabe-se que a igreja e as guerras influenciaram no surgimento 

desta prática. 

De acordo com a Cruz Vermelha Portuguesa (2017), Henry Dunant, 

horrorizado pela carnificina a que assistiu na Batalha de Solferino no século XIX, no 

norte da Itália, onde cerca de 40 mil soldados morreram ou ficaram feridos e foram 
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largados a mercê do seu destino, resolveu, rapidamente, reunir mulheres das 

aldeias vizinhas para prestar assistência aos feridos de ambos os lados, sem 

distinção pelo uniforme ou nacionalidade, com o intuito apenas de ajudar homens 

que precisavam de socorro. 

Percebendo a situação em que os soldados se encontravam, Dunant não teve 

dúvidas em oferecer ajuda, mesmo para aqueles que lutavam em lado oposto ao de 

sua nação, demonstrando sua nobreza e respeito à humanidade.  

 

De regresso a Genebra, Henry Dunant passa a escrito as memórias da 
experiência que viveu, publicando Recordação de Solferino , em 
1862.Neste livro, lança duas ideias: 
• A criação de sociedades voluntárias de socorro para prestarem 
assistência aos feridos em tempo de guerra. 
• A formulação de um acordo internacional que assegurasse a protecção 
dos soldados feridos e do pessoal médico no campo de batalha. 
O livro foi um enorme sucesso e Dunant viajou pela Europa inteira no 
sentido de ganhar o maior número de apoios para as suas propostas.Em 
1863, com o apoio de quatro cidadãos de Genebra, fundou o Comité 
Internacional de Socorro aos Militares Feridos em Tempo de Guerra (desde 
1875, designado por Comité Internacional da Cruz Vermelha). (...)No ano 
seguinte, 12 Estados assinam 10 artigos que formam a I Convenção de 
Genebra. Até então, a guerra e o Direito pareciam irreconciliáveis, no 
entanto, a partir desta convenção nasce o Direito Internacional Humanitário, 
demonstrando que mesmo em tempo de guerra existem regras que têm de 
ser cumpridas pelos combatentes. (CRUZ VERMELHA PORTUGUESA, 
2017). 

 

Conforme Kisnerman (1983, p. 3): “O homem tem-se interessado por seus 

semelhantes em maior ou menor grau desde que existe. Mas foi, sem dúvida, a 

partir do Cristianismo, quando a caridade com seu sentido de amor ao próximo 

ganhou significação.” 

Através de ações lideradas principalmente pela Igreja, homens e mulheres 

deram início ao que chamamos hoje de trabalho voluntário, através de ações 

pontuais amparavam os mais humildes sem exigir nada em troca, com o objetivo 

único de tornar a sociedade mais igualitária.  

Pilotti e Rizzini (1995, p. 36) evidenciam o papel da Igreja nas ações 

voluntárias:  

 

De acordo com as ideias e práticas dominantes na Europa, as primeiras 
instituições para o cuidado da infância foram instaladas na América por 
congregações católicas. Elas se localizaram no interior de hospitais, ou 
próximo a eles, sendo as esmolas e doações voluntárias principais fontes 
financeiras, mediante as quais os custos operativos eram cobertos. 
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Percebendo a dificuldade enfrentada pelas comunidades e sabendo da 

ausência de apoio do Governo, a igreja católica realizava doações voluntárias para 

auxiliar na manutenção de gastos, sem as doações não seria possível suprir todas 

as despesas e através delas estava garantida a qualidade no atendimento aos 

necessitados, este ato era despretensioso de qualquer benefício próprio, apenas 

voltado a proporcionar melhores condições de vida a quem carecia delas. 

Segundo o Instituto Voluntário Faça Parte: 

 

O nascimento formal do voluntariado teve origem no século XIX com o 
enfoque na benemerência. Na época, os problemas sociais eram 
entendidos como “desvios” da ordem dominante e atribuídos a indivíduos 
“em desgraça”, que por não terem oportunidade de reintegrar-se à 
sociedade, necessitavam da caridade organizada. (INSTITUTO 
VOLUNTÁRIO FAÇA PARTE, 2017). 

 

Posteriormente, com a intervenção do Governo, passamos a olhar com outros 

olhos para esta prática e de acordo com o Instituto Faça Parte entramos no “Estado 

do Bem-Estar”. 

 

A partir do século XX, as instituições filantrópicas assistenciais passaram a 
ter a intervenção do poder público. A partir da década de 30 desenvolve-se 
uma política de assistência social. O Estado de Bem-Estar Social do pós-
guerra pregou a solução total das questões sociais, visando atender a 
população carente. O atendimento aos necessitados virou política pública e 
o Estado assumiu a responsabilidade pelas condições de vida da 
população. Embora desenvolvesse políticas muito interessantes, foi uma 
época que favoreceu o individualismo em prejuízo das iniciativas voluntárias 
ou associativas. (INSTITUTO VOLUNTÁRIO FAÇA PARTE, 2017). 

 

A partir da interferência do governo, as instituições sem fins lucrativos 

ganharam força, porém o movimento voluntário individual se viu esquecido diante 

desta mudança, isso porque as pessoas perderam o interesse de ajudar, 

considerando que esta ajuda deveria partir do Estado. 

Para o Instituto Voluntário Faça Parte (2017) na década de 60, com a queda 

do Estado do Bem-Estar Social, o movimento voluntário viu-se questionado 

politicamente e sem direção clara, surgiu o voluntariado combativo, muitas vezes 

distante de seus ideais básicos.  
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Na década de 1970, com a crise econômica mundial, observou-se 
tendência inversa. Governos cortaram gastos, abrindo espaço para 
que o voluntariado voltasse a prover necessidades básicas não 
supridas pelo Estado. Data desta época a popularização das 
Organizações Não Governamentais (ONGs), instituições civis criadas 
na década de 50. Ocupando espaços deixados por governos e 
empresas, as organizações do terceiro setor não têm fins lucrativos e 
buscam potencializar o impacto social a partir de trabalho voluntário e 
de doações. (ONG PECEP, 2017). 

 

Com o aumento dos problemas sociais gerados pelo crescimento 

desordenado da população e a crise mundial que se instaurou, o trabalho voluntário 

renasce como um meio de desenvolvimento social e humanitário, a partir deste 

momento a população começa a agir sem esperar unicamente pelo Estado, dá-se 

início também, os primeiros grupos voluntários organizados nas comunidades e 

empresas privadas, já que as pessoas passam a entender que apesar do poder 

público prestar assistência, esta assistência não abrange a todos e ainda assim 

existem desamparados precisando de auxílio e proteção. 

 

Por um lado, na profunda crise do Estado que faz com que os 
governos não consigam cumprir o papel de agente único de 
desenvolvimento social e econômico. Por outro lado, a crescente 
globalização aprofunda temas sociais ligados à pobreza, ao 
desemprego e à exclusão. Iniciativas de fundo humanitário geradas 
no seio da sociedade civil ganham um papel crucial na luta contra a 
pobreza, a exclusão, a degradação ambiental, cultural ou familiar. 
Neste contexto, o voluntariado adquire ingredientes de 
responsabilidade social na luta pelo bem estar social da população. 
Cresce a consciência de que todos nós, cidadãos comprometidos 
com a justiça social, com ideais humanitários e religiosos, podemos e 
devemos colaborar. (INSTITUTO 3M, 2017). 

 

Segundo Wanda Engel, secretária de Estado de Assistência Social do 

Ministério da Previdência Social e Assistência Social, em um texto adaptado para o 

Manual do Voluntário do Instituto 3M de Inovação Social: “As décadas de 80 e 90 

representam, entretanto, um importante efeito no momento da solidariedade do 

brasileiro. Construímos, neste período, a clara consciência de que vivíamos, e 

vivemos uma situação extremamente complexa.”. 

 

No Brasil é de repente no final dos anos 90, que começa a aparecer uma 
inédita discussão sobre o “trabalho voluntário” e a “doação individual”. Um 
debate quase nada acadêmico e desenvolvido sobretudo em campo 
fronteiriço ao das próprias instituições privadas de ação social, de algumas 
agências governamentais e dos grupos do próprio setor privado que vem 
criando o novo campo do “investimento social empresarial.” (LANDIM; 
SCALON, 2000, p. 12). 
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Além de demonstrar respeito pela necessidade do outro, pela situação em 

que o outro se encontra, o trabalhador voluntário desempenha uma parcela do ofício 

do governo, com a intenção de dar visibilidade a este trabalho e valorizar os que o 

praticam o ano de 2001 foi declarado pela ONU (Organização das Nações Unidas) 

como sendo o Ano Internacional do Voluntariado, de lá para cá o assunto vem se 

tornando cada vez mais popular entre as pessoas e as empresas, que vem se 

mobilizando espontaneamente para contribuir com para uma transformação social.  

 

A Assembleia Geral da ONU proclamou 2001 como o Ano Internacional dos 
Voluntários em reconhecimento à valiosa contribuição e potencial adicional 
do voluntariado para o desenvolvimento econômico e social. O voluntariado 
também é reconhecido pelas Nações Unidas pelo importante papel que 
desempenha para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODM). (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2011). 

 

De acordo com o Centro de Voluntariado de São Paulo (2017), os 

acontecimentos históricos do voluntariado no Brasil se deram seguindo a seguinte 

cronologia: 

 

1543 - É fundada na vila de Santos a Santa Casa de Misericórdia, primeiro 
núcleo de trabalho voluntário no Brasil. 
1908 - A Cruz Vermelha chega ao Brasil. 
1910 - O escotismo se estabelece no Brasil para “ajudar o próximo em toda 
e qualquer ocasião”. 
1935 - É promulgada a Lei de Declaração de Utilidade Pública, para regular 
a colaboração do Estado com as instituições filantrópicas. 
1942 - O presidente Getúlio Vargas cria a Legião Brasileira de Assistência - 
LBA. 
1961 - Surge a APAE para incentivar a assistência aos portadores de 
deficiência mental. 
1967 - O Projeto Rondon, que leva universitários voluntários ao interior do 
país. 
1983 - A Pastoral da Criança é criada com o objetivo de treinar líderes 
comunitários para combater a desnutrição e a mortalidade infantil. 
1990 - Na década de 90, o voluntariado começa a ser valorizado pelas 
empresas. 
1993 - O sociólogo Herbert de Souza cria a Ação da Cidadania Contra a 
Fome e a Miséria e pela Vida e organiza a sociedade com o objetivo de 
combater a fome. 
1995 - O Conselho da Comunidade Solidária incentiva a participação da 
sociedade civil em projetos sociais. 
1997 - São criados os primeiros Centros de Voluntariado do Brasil. 
1998 - É promulgada a Lei do Voluntariado - Lei 9.608, que dispõe sobre as 
condições do exercício do serviço voluntário e estabelece um termo de 
adesão. 
2001 - O Brasil destaca-se entre os 123 países participantes do Ano 
Internacional do Voluntário, criado pela ONU. Neste ano, a Pastoral da 
Criança é indicada ao Prêmio Nobel da Paz, pelo trabalho realizado por 
seus 150 mil voluntários. 
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2002 - A ONU escolhe o Brasil para apresentar o relatório final do Ano 
Internacional do Voluntário. Milú Villela, presidente do Centro de 
Voluntariado de São Paulo e do Instituto Faça Parte é a primeira mulher da 
sociedade civil a discursar na Assembleia Geral da ONU e apresenta a 
proposta de que o voluntariado continue a ser considerado como estratégia 
de inclusão e desenvolvimento social. Esta proposta recebeu a adesão de 
143 países. 
2003 - Incentivo ao Voluntariado Educativo nas escolas - É lançado o Selo 
Escola Solidária do Instituto Brasil Voluntário - Faça Parte. 
2005 - O CVSP promove a primeira edição do Selo Organização Parceiro 
do CVSP para organizações que realizam trabalho voluntário atuante e 
transformador. 
2006 - Lançado o Compromisso Todos pela Educação. 
2007 - 10 Anos do Centro de Voluntariado de São Paulo - CVSP. 
2008 - CVSP - 100 mil pessoas orientadas em voluntariado. 
2009 - Formação da Rede Brasil Voluntário e lançamento do projeto 
Voluntários on-line. (Centro de Voluntariado de São Paulo, s.d.) 

 

Além disso, de acordo com Instituto B3 de Investimento Social, em 2011, foi 

criado pela ONU o AIV+10, em comemoração aos 10 anos da criação do Ano 

Internacional do Voluntário. 

 

4 VOLUNTARIADO X ASSISTENCIALISMO  

 

De acordo com a Sociedade de São Vicente de Paulo - SSVP (2017): 

 

Assistencialismo (palavra latina que significa “estar junto”, “pôr-se junto”) 
vem da palavra assistência, que significa ato ou efeito de assistir. Então, 
assistencialismo consiste no conjunto de ações implementadas por alguém 
em prol do outro, no sentido de dar proteção, amparo, auxílio, ajuda, 
socorro. O termo “assistencialismo” possui o sentido um tanto negativo 
entre nós por que o que caracteriza especificamente o assistencialismo é o 
fato de não se preocupar com a erradicação das causas dos males sociais. 
Como doutrina, o assistencialismo defende que nada há de fazer em termos 
de reformas estruturais, reduzindo toda ação social à aplicação de 
paliativos. 

 

Para Maria Elena Johannpeter (2011), presidente da ONG Parceiros 

Voluntários: 

 

Há alguns anos, o voluntariado era visto como uma ação apenas de 
pessoas com boas condições financeiras. Atualmente, tanto no Brasil 
quanto no mundo, as ações voluntárias são entendidas como exercício da 
cidadania. São cidadãos preocupados com as necessidades de sua 
comunidade e que compreendem que é preciso haver a união entre 
governo, empresas e sociedade civil para a solução dos problemas sociais.  
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Sendo assim, pode-se dizer que existe diferença entre trabalho voluntário e 

assistencialista ou o assistencialismo é uma forma contemporânea de voluntariado? 

O trabalho voluntário é contínuo e busca erradicar os problemas sociais das 

comunidades através de ações frequentes, já o assistencialismo pode ser 

caracterizado pela assistência prestada de maneira breve e passageira, mas que 

não tem a intenção de por um fim nas desigualdades.  

 

Rememorar a história das ações voluntárias na sociedade brasileira é 
essencial para entender o caminho traçado pelo voluntariado. Essa 
atividade significa participação da sociedade civil na solução de problemas 
públicos, ajudando, dessa forma, a consolidar a democracia e a cidadania 
no País. No Brasil de nossos dias, solidariedade e cidadania se unem em 
favor das políticas públicas. A sociedade brasileira é, hoje, mais aberta, 
diversificada, informada e participante do que em qualquer outro momento 
da história. Antigas concepções como caridade, assistencialismo ou 
militância política são superados por um entendimento de voluntariado 
como ação cívica engajada e ativa na transformação de nossa sociedade. 
(CENTRO DE VOLUNTARIADO DE SÃO PAULO, 2017). 

 

Luiz Carlos Merege, diretor do Centro de Estudos do Terceiro Setor da 

Fundação Getúlio Vargas/SP, respondeu uma pesquisa realizada pela Folha de São 

Paulo (2017), que questionava se o voluntariado é uma forma contemporânea de 

assistencialismo com a seguinte afirmação: 

 

Não, há um diferencial. O assistencialismo está muito ligado a doação 
material. O voluntariado é uma forma de doação de capacidade intelectual, 
de trabalho, de tempo. Essa questão é mais colocada como um exercício de 
cidadania. O voluntário está preocupado em melhorar a qualidade de vida 
das pessoas e com mudanças na sociedade. A forma que as pessoas estão 
encontrando para tornar isso possível é atuar no terceiro setor.  (MEREGE, 
2001 apud FOLHA DE SÃO PAULO, 2017). 

 

Já Luis Norberto Pascoal, empresário e coordenador estratégico do comitê 

nacional do Ano Internacional do Voluntário, respondeu a mesma questão dizendo 

que “o voluntário é o agente da ação e assistencialismo é a forma.” Ele coloca 

também que o ser humano possui uma essência voluntária e que o que temos hoje é 

um voluntário que não se contenta com atitudes assistencialistas apenas, pois o 

“voluntariado contemporâneo tem o dever de trabalhar a origem dos problemas e 

construir saídas.” 
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5 QUEM É O VOLUNTÁRIO 

 

Existem várias definições acerca do que é ser voluntário, a Organização das 

Nações Unidas (ONU) define o voluntário como sendo “o jovem ou adulto que, 

devido ao seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, 

sem remuneração alguma, a diversas formas de atividade organizada, organizadas 

ou não, de bem-estar social ou outros campos.”. 

Domeneghetti (2002, p. 329) coloca que “ser voluntário, doar-se a uma causa, 

é ter no coração o dom do amor, o dom da caridade, da solidariedade, enfim, o dom 

de servir. É ter consciência de estar prestando um serviço à sociedade, ao seu 

próximo, cumprindo o papel de cidadão consciente.”. 

Já na visão de Kohan (1965), “o trabalho voluntário, ou voluntariado, pode ser 

definido como o esforço oferecido espontaneamente, sem remuneração, por 

qualquer pessoa que deseje colaborar em organismos que trabalham em favor do 

bem-estar da comunidade.”. 

“O voluntariado nasce do encontro da solidariedade com a cidadania e é o 

meio pelo qual as pessoasdemonstram sua capacidade de assumirem 

responsabilidades e de agirem por si mesmas, visando o bem-estar social.” 

(MANUAL DO VOLUNTÁRIO - MESA BRASIL SESC, 2007). 

De acordo com o Centro de Voluntariado de São Paulo: “Ser voluntário é doar 

seu tempo, trabalho e talento para causas de interesse social e comunitário e com 

isso melhorar a qualidade de vida da comunidade”. 

 

O denominado trabalho voluntário, ao qual vem associada a também não 
compulsória doação de bens ou dinheiro por indivíduos para alguma causa 
social, é expressão que geralmente recobre relações variadas e 
estruturantes da sociedade, nos mais diferentes contextos, com os mais 
diversos significados, consequências, possibilidades de enquadramento: 
dar, receber, retribuir, participar, pertencer. (LANDIM; SCALON, 2000, p.11). 

 

Ao ser voluntário você pertence a uma categoria especial do ser humano. 

Preocupa-se com o outro, dispõem seu tempo para ajudar sem nenhum outro 

interesse se não o de fazer o bem, classificando o voluntário como um ser 

diferenciado. 

Em um estudo realizado pela Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança, o 

voluntário foi definido como: 
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Ator social e agente de transformação, que presta serviços não 
remunerados em benefício da comunidade; doando seu tempo e 
conhecimentos, realiza um trabalho gerado pela energia de seu impulso 
solidário, atendendo as necessidades do próximo ou aos imperativos de 
uma causa, sejam estas de caráter religioso, cultural, filosófico, político, 
emocional. (FUNDAÇÃO ABRINQ PELOS DIREITOS DA CRIANÇA, 2017). 

 

A ONU relata que o voluntariado traz benefícios tanto para a sociedade em 

geral como para o indivíduo que realiza tarefas voluntárias. Também sinaliza que ele 

produz importantes contribuições tanto na esfera econômica como na social e 

contribui para a uma sociedade mais coesa, através da construção da confiança e 

da reciprocidade entre as pessoas. Ele serve à causa da paz, pois abre 

oportunidades para a participação de todos. 

 

O serviço voluntário é uma das formas mais transformadoras de 
participação cidadã em nossa sociedade atual, pois é o meio com que todo 
cidadão, independente de escolaridade, religião, cor, condição financeira ou 
física, pode fazer a diferença no meio em que vive. Assim sendo, 
caracteriza-se como uma importante força que se soma a diversas áreas e 
causas, tais como: direito à alimentação, meio ambiente, geração de 
emprego e renda, recreação de crianças de baixa renda, etc. A ação 
voluntária não é só generosidade e doação, também significa abertura a 
novas experiências, prazer de sentir-se útil, oportunidade de aprender, de 
frequentar novos ambientes e conhecer outras pessoas. O serviço 
voluntário é, por assim dizer, uma via de mão dupla, onde você contribui 
com seu talento e vontade em prol de uma causa e tem como retorno não 
apenas gratidão, mas uma possibilidade real de crescimento pessoal e 
desenvolvimento profissional. (MANUAL DO VOLUNTÁRIO - MESA BRASIL 
SESC, 2007). 

 

O termo voluntário vem do latim voluntarìu que conforme os dicionários da 

língua portuguesa é a pessoa que se compromete a cumprir determinada tarefa ou 

função sem ser obrigada a isso e sem obtenção de qualquer benefício material em 

troca. 

 

O trabalho religioso é o precursor do trabalho voluntário em geral, e emerge 
justamente após a Revolução Francesa, quando também as atividades 
clericais são vistas como não passíveis de remuneração material. Com o 
passar dos anos, a prestação voluntária de serviços foi ganhando maior 
corpo, destacando-se das meras atividades religiosas para tomar um campo 
muito mais extenso. (CAMARGOS, 2008, p. 73). 

 

Segundo a legislação brasileira, o trabalho voluntário é conceituado nos 

seguintes termos: 
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Lei Nº 13.297, de 16 de junho de 2016. 
Altera o art. 1º da Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, para incluir a 
assistência à pessoa como objetivo de atividade não remunerada 
reconhecida como serviço voluntário. 
O VICE – PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º O caput art. 1º da Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 1º Considera-se serviço voluntário, para os fins desta Lei, a atividade 
não remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer 
natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos 
cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à 
pessoa. 
..................................................................................” (NR)  
Art. 2o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 16 de junho de 2016; 195o da Independência e 128o da República. 
MICHEL TEMER 
Alexandre de Moraes 
Ronaldo Nogueira de Oliveira. 
Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. 
Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º Considera-se serviço voluntário, para os fins desta Lei, a atividade 
não remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer 
natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos 
cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à 
pessoa. (Redação dada pela Lei nº 13.297, de 2016). 
Parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem 
obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim. 
Art. 2º O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo 
de adesão entre a entidade, pública ou privada, e o prestador do serviço 
voluntário, dele devendo constar o objeto e as condições de seu exercício. 
Art. 3º O prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas 
despesas que comprovadamente realizar no desempenho das atividades 
voluntárias. 
Parágrafo único. As despesas a serem ressarcidas deverão estar 
expressamente autorizadas pela entidade a que for prestado o serviço. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 18 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º da 
República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Paulo Paiva 

 

Para atuar como voluntário é indispensável que seja preenchido o termo de 

adesão ao voluntariado, para garantir a segurança da Instituição onde os serviços 

são prestados e a fim de evitar possíveis reclamações trabalhistas, visto que o 

trabalho voluntário não gera vínculo empregatício com a organização e não é 

remunerado.  

Neste termo também é descrito o período escolhido pelo voluntário para atuar 

e a atividade que ele irá exercer possibilitando a Instituição manter um controle de 

quantos voluntários possui e em qual período realizam o seu trabalho. 
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Fonte: ONG Parceiros Voluntários (2017) 
 

Como em todo trabalho, quem atua voluntariamente também tem seus 

direitos e deveres assegurados, sendo assim o Instituto 3M de Inovação Social 

desenvolveu um Manual do Voluntário que descreve estes direitos e deveres: 

Todo voluntário tem direito a: 

Ser respeitado quanto aos termos acordados em relação a sua dedicação, 

tempo doado e disponibilidade assumida. 
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Ter a oportunidade de desenvolver uma tarefa que valorize e aproveite ao 

máximo sua capacidade, de acordo com seus conhecimentos, experiência e 

interesse. 

Receber apoio no trabalho que desempenha (treinamento, supervisão e 

avaliação técnica). 

Ter a possibilidade real de integração como voluntário na Instituição na qual 

presta serviços, ou seja, ter acesso a informações e descrições claras das tarefas e 

responsabilidades que lhe cabem. 

Participar das decisões que dizem respeito a seu trabalho. 

Receber reconhecimento e estimulo. 

Ter um ambiente de trabalho favorável.  

Solicitar mudanças no seu trabalho sempre que desejar. 

Todo voluntário tem a responsabilidade de: 

Conhecer a Instituição e/ou comunidade onde presta serviços e as tarefas 

que lhe foram atribuídas. 

Escolher cuidadosamente a área onde deseja atuar conforme seus 

interesses, objetivos e habilidades pessoais, garantindo um trabalho eficiente. 

Ser responsável no cumprimento dos compromissos assumidos livremente 

como voluntário.  

Só se comprometer com o que de fato puder fazer. 

Trabalhar de maneira integrada com a entidade onde presta serviço. 

Respeitar valores e crenças das pessoas com quem trabalha. 

Manter os assuntos confidenciais em absoluto sigilo. 

Usar de bom senso para resolver imprevistos, além de informar aos 

responsáveis. 

Comunicar a Instituição se for do seu desejo, ser desligado, temporária ou 

definitivamente, assim como ao Centro de Voluntariado que o encaminhou.  

O voluntário deve levar a sério a sua escolha e só assumir o papel que 

realmente puder desempenhar, pois a partir do momento que você se encarrega de 

uma tarefa voluntária, outras pessoas passam a depender de você. 

Segundo Bernardo Toro Avina (2015), para o livro Transformação Social: a 

opção pelo agir: “(...). Toda sociedade está cheia de grandeza em todos. É essa a 

descoberta de quem consegue fazer e entender o trabalho voluntário.” 
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Quem se aventura a voluntariar compreende a grandeza deste ato, e acredita 

que por menor que seja a ação, unindo forças é possível mudar a realidade social. 

O Instituto 3M de Inovação Social aborda uma questão importante quando diz 

que “o trabalho voluntário, para os jovens pode servir muitas vezes como sondagem 

de aptidões”, ou seja, voluntariar oportuniza ao jovem experimentar um contexto de 

trabalho e descobrir se este poderá ser de fato a profissão escolhida a seguir.   

O trabalho voluntário marca as pessoas, as transforma no melhor que elas 

podem ser, e isso é levado para o dia a dia delas. Em qualquer cenário em que se 

encontre, um voluntário é capaz de observar quem está precisando de ajuda através 

de um olhar holístico e de sua empatia em relação às necessidades das outras, ele 

aprende a fazer-se útil em todas as situações.  

 

O trabalho voluntário existe há muito tempo. Mas, antes, a ajuda ao próximo 
era um conceito atrelado à religião, pois apenas os religiosos dedicavam-se 
aos trabalhos sociais, sem remuneração. Às demais pessoas cabia apenas 
fazer caridade, como por meio da doação de dinheiro e de objetos sem uso. 
Porém, o mundo evoluiu e as necessidades humanas foram crescendo. Em 
vez de ficar de braços cruzados, pessoas das mais diversas profissões e 
idades estão percebendo que podem mudar, aqui e agora, a realidade à sua 
volta. Ser voluntário ou está engajado em campanhas solidárias, melhora a 
qualidade de vida, evita doenças graves, reduz o estresse, previne a 
depressão e vive mais. Não há retorno melhor do que perceber a satisfação 
de quem está sendo ajudado. Para ser voluntário não é necessário ter 
nenhum requisito especial, apenas interesse, boa vontade e 
comprometimento. Atualmente, grandes organizações têm estimulado seus 
funcionários a dedicar-se à prática da solidariedade. A Fundação ECOS é 
uma delas e estimula seus colaboradores e associados a praticarem o bem. 
Por isso, em seu planejamento estratégico anual, a Campanha Solidária 
tem destaque e é abraçada pelo público com sucesso. Ficou empolgado 
com a ideia, mas não sabe por onde começar? Escolha uma atividade que 
lhe dê prazer, pois gostar do que faz é essencial. Calcule, também, o tempo 
de que dispõe e a frequência com que você pode participar, para assumir o 
trabalho com responsabilidade. Procure conhecer pessoalmente algumas 
organizações sociais, converse com pessoas que já façam trabalho 
voluntário e veja se as necessidades da organização coincidem com suas 
possibilidades e interesses. (FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO 
BANCO ECONÔMICO S/A - ECOS, 2015). 

 

O papel do voluntário na sociedade é o de colaborador social, que movido 

pelo desejo humanitário de fazer o bem, se dedica gratuitamente a alguma causa 

em benefício da comunidade, esta conduta perante um universo regido por relações 

que envolvem trocas materiais, é vista como um gesto nobre e altruísta. 

Segundo o site Significados: “Ser altruísta é ajudar o próximo, ou seja, ser solidário 

com as emoções e sentimentos alheios, dando o máximo de apoio para que a outra 

pessoa consiga superar os seus obstáculos e ser feliz.” 
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De acordo com a ONG Parceiros Voluntários (2016): “Desde o dia 17 de 

dezembro de 1985, a Organização das Nações Unidas (ONU) carimbou no 

calendário mundial o Dia Internacional do Voluntário. A partir disso, o dia 5 de 

dezembro nunca mais foi um dia como outro qualquer.”, nesta data, os voluntários 

distribuídos em todas as partes do mundo comemoram um dia dedicado a eles. 

 

O trabalho voluntário é uma fonte de força comunitária, superação, 
solidariedade e coesão social. Ele pode trazer uma mudança social positiva, 
promovendo o respeito à diversidade, à igualdade e a participação de todos. 
Está entre os ativos mais importantes da sociedade. (SECRETÁRIO GERAL 
DA ONU, BAN KI-MOON, 2009). 

 

Todos os conceitos de voluntário citados acima evidenciam a capacidade de 

transformação do voluntário, através de atitudes e boa vontade. Pode-se dizer 

então, que para ser voluntário não é necessário um grau de instrução específico, 

apenas comprometimento e determinação, pois como o próprio nome já diz ser 

voluntário é voluntariamente oferecer algo a alguém. Seja ofertando o seu tempo ou 

conhecimento, todo e qualquer ato em benefício de uma causa ou bem comum pode 

servir como ideia de voluntariado. Basta à pessoa identificar o seu talento, definir a 

sua disponibilidade e colocar em prática o que ela faz de melhor e que a faz feliz, 

transferindo sua felicidade para alguém. 

 

6 MOTIVAÇÕES DO VOLUNTÁRIO 

 

Vernon (1973) diz que “a motivação é encarada como uma espécie de força 

interna que emerge, regula e sustenta todas as nossas ações mais importantes. 

Contudo, é evidente que motivação é uma experiência interna que não pode ser 

estudada diretamente.”. 

Existem vários motivos pelos quais as pessoas decidem praticar o 

voluntariado, o desejo de ser realmente útil é o mais comum deles, muitas pessoas 

não se sentem valorizadas em seu trabalho ou não tem a oportunidade de 

desempenhar uma tarefa que o trabalho voluntário pode proporcionar. 

 

O voluntariado tem por base fatores motivacionais, grau de implicação e 
expectativas distintas dos padrões presentes nas relações salariais 
tradicionais e por isso deve ser gerido de uma forma específica. A atitude 
dos assalariados, por sua vez, é marcada por um grande investimento 
pessoal no trabalho. [...] para estaspessoas (o voluntariado) o trabalho é 
uma fonte de satisfação e engajamento pessoal, contrariamente à visão 
mecanicista e impessoal do trabalho apresentada pelas teorias tradicionais 
da administração. (ANDION, 2002, p. 12). 
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Para Drucker (2005) as ONGS existem, essencialmente, para promoverem 

mudanças nos indivíduos e, por via de consequência, na própria sociedade.  

 

Mas como parte do gênero humano todas as pessoas têm o desejo latente 
de deixar ‘suas pegadas nas areias do tempo’. [...] Não desejamos que 
nossas vidas consistam apenas no trabalho de alimentar e vestir nossas 
próprias pessoas e de arranjar alguns poucos prazeres sensoriais que 
terminam em nada. (COHEN, 1964, p. 96). 

 

Conforme o Instituto 3M de Inovação Social:  

 

Na cultura europeia, a filantropia e a caridade eram predominantemente 
virtudes privadas, pautadas por um código de ações rígido, perpétuo e 
imutável. Acreditava-se que era mais virtuoso dar do que receber e o valor 
da caridade vinha muito mais da motivação do próprio doador, que dos 
efeitos da sua ação. Nos Estados Unidos, o espírito filantrópico 
desenvolveu-se, mudou, expandiu-se, tornando-se parte da cultura do povo. 
A nota dominante era a preocupação com a comunidade. Os objetivos da 
filantropia eram voltados para a melhoria da qualidade de vida das 
comunidades.  

 

Em outras palavras, as pessoas que doavam seu tempo ou seu dinheiro em 

benefício do outro, agiam assim por que seguiam uma cultura ou atendiam a uma 

vontade própria, mas não tinham a ideia do quanto isso fazia diferença na vida de 

alguém. Ao longo do tempo o espírito voluntário tomou conta das pessoas e elas 

podiam sentir o problema do outro como sendo o seu próprio problema. 

 

Diferente do trabalho sob o controle comumente existente nas organizações 
com fins lucrativos, o trabalho voluntário parece acontecer a partir de 
motivações e desejos baseados especialmente no compromisso com uma 
mudança maior e na responsabilidade ante a comunidade. Existe em virtude 
de vontade própria em prol de um propósito, sem qualquer tipo de coação. 
(GARAY, 2001, p. 44) 
 

De acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação Itaú Social e pelo 

Instituto Data Folha (2014), que entrevistou cerca de 2 mil brasileiros, a sensação de 

bem-estar, de utilidade e gratificação pessoal são os motivos pelos quais mais se 

pratica o voluntariado no Brasil. Ainda segundo a pesquisa pode se dizer que o que 

motivaria uma pessoa a iniciar o trabalho voluntário é a própria vontade de ser 

solidário ou mesmo por satisfação pessoal. A pesquisa também aponta que o 

voluntariado é percebido como uma atitude positiva e que só o fato de amparar 

quem precisa já é um bom motivo para ser voluntário. 

Algumas pessoas tratam o trabalho voluntário como uma rotina e o realizam 

habitualmente, pois sentem necessidade de ajudar os outros e de satisfazer um 
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desejo intrínseco. Ainda não possuem estudos sobre fatores motivacionais 

dedicados ao trabalho voluntário, entretanto, sabe-se que a maior parte das pessoas 

que se dedicam a esta tarefa a fazem de coração e são motivadas unicamente pela 

vontade de ajudar o próximo, vale ressaltar que, muitas vezes, o voluntário abre mão 

de um momento de descanso ou de lazer com a família para fazer uma pessoa feliz, 

deixando claro que o voluntário é movido pelo amor. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa realizada acerca do trabalho voluntário propiciou enriquecer os 

conhecimentos em relação esta área de atuação dada à importância do assunto nos 

dias atuais. 

É incontestável que o governo não consegue prestar assistência a toda 

população carente, deixando parte desta tarefa a cargo dos voluntários, 

evidenciando que se não houvesse ONGS e outras Instituições sem fins lucrativos 

atuando através da ajuda dos voluntários existiria um número maior de pessoas nas 

ruas, crianças sem acesso a educação e cultura, além de uma desigualdade muito 

maior. 

Como foi visto, voluntariar é um ato gratuito e despretensioso que visa 

basicamente eliminar as diferenças e tornar as oportunidades iguais para todos, seja 

na área da saúde, educação, cultura ou lazer, enfim, buscando a paz e a união dos 

povos, rememorando o que foi dito por Madre Teresa de Calcutá:  

 

A pior enfermidade de nossos dias não é a lepra ou a tuberculose, mas a 
falta de afeto, a sensação de não ser querido, de não ser amado pelos 
outros. Se cada pessoa humana começasse a dar alguma coisa do que 
possui e se preocupasse com as necessidades do próximo, então todos 
colaboraríamos para a paz no mundo. (Madre Teresa de Calcutá) 

 

De modo geral, conclui-se que o voluntário é um agente transformador, capaz 

de mobilizar outras pessoas a se tornarem voluntárias e com isso beneficiar a 

sociedade, vale ressaltar a magnitude desta prática, que é sem dúvida um gesto 

altruísta e solidário que faz bem a todos os envolvidos. 

Diante do exposto ficou clara a necessidade de divulgar o tema, de fazer com 

que as pessoas o conheçam e o pratiquem, pois o voluntariado nos prova que é 

possível mudar a realidade social e o percentual de voluntários em relação ao 

número de cidadãos brasileiros ainda é pequeno em comparação a outros países 

mais desenvolvidos. 
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