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O Dia Internacional do Voluntário para o Desenvolvimento Econômico e Social (DIV) foi 
adotado em 17 de dezembro de 1985 pela Assembleia Geral das Nações Unidas através de 
uma resolução. Desde então, governos, a ONU e organizações da sociedade civil têm celebrado 
o dia em 5 de dezembro.  
 
Além dessa, há outras datas alusivas ao tema: 28 de agosto, Dia do Voluntariado; 25 de 
setembro, Dia do Voluntário Paranaense; e 25 de novembro, Dia Internacional do Doador 
Voluntário de Sangue.  
 
A palavra voluntário tem conotação positiva bastante forte, provavelmente por dois fatores 
básicos. Um, porque implica que a pessoa está fazendo aquilo por vontade própria e não por 
ser obrigada. Dois, porque ela acredita no que se propõe a fazer, já que imagina que aquilo 
seja bom para ao menos algumas pessoas.  
 
Deve começar na escola  
 
Reconheço que sou insistente ao falar de coisas que deveriam ser ensinadas às crianças na 
escola. Ser voluntário é uma delas. Aliás, foi isso que aconteceu em meados de fevereiro na 
cidade de São Paulo, quando especialistas convidados pelo Instituto Faça Parte se reuniram 
para defender a prática do voluntariado no currículo escolar: “Pelas conclusões do grupo, um 
estudante que passa parte de seu tempo como voluntário não apenas aprende mais, como 
também desenvolve habilidades imprescindíveis para o mercado de trabalho” (boletim do Gife 
Grupo de Institutos Fundações e Empresas, 16/2/09).  
 
“É uma maneira de dar significado aos saberes escolares e à vivência de valores por meio do 
desenvolvimento de atividades sociais planejadas”, afirmou ao boletim a coordenadora de 
projetos do Instituto Faça Parte, Kátia Mori.  
 
Nesse sentido, práticas de voluntariado nas salas de aula potencializam a escola como “espaço 
de participação, solidariedade e aprendizagem”.  
 
No evento, María Nieves Tapia, do Ministério da Educação da Argentina, citou uma iniciativa 
realizada numa escola pública de Rio Negro, na Patagônia, interior do país, que trabalha com 
crianças com deficiência visual. Os alunos fizeram placas de identificação em braile, para 
serem colocadas nas ruas.  
 
“A escola entrou com o conteúdo, as empresas com as placas e o governo com a instalação. 
Isso mostra um potencial que, geralmente, não é aproveitado pelos professores ou diretores”, 
garantiu Tapia, que ainda emocionou a platéia ao falar do slogan especialmente criado para o 
evento: “aprender serve, servir ensina”.  
 
54% dos jovens querem ser voluntários  
 
No site www.voluntarios.com.br, a Fundação DPaschoal diz que a grande maioria dos 
voluntários no Brasil quer ajudar a resolver parte dos problemas sociais do País, sentir-se útil e 
valorizada e fazer algo diferente no dia a dia. Diz ainda que 54% dos jovens no Brasil querem 
ser voluntários, mas não sabem como começar.  
 
A coordenadora do programa de Educação do Unicef, Maria de Salete Silva, presente naquele 
evento em São Paulo, de certa forma confirma esses dados ao acreditar que o voluntariado 
desenvolve capacidade para a vida. “Não se trata apenas de um passatempo agradável e 
politicamente correto, mas um crescimento”.  
 
Segundo o site, “Allan Luks (ex-diretor executivo do Institute for the Advancement of Health), 
no livro ‘The Healing Power of Doing Good’ (o saudável poder de fazer o bem), diz que pessoas 
que ajudam os outros têm consistentemente melhor saúde. Oito em dez dos entrevistados 



afirmaram que os benefícios para a saúde retornavam quando eles se lembravam da ação feita 
em anos anteriores”.  
 
E o site completa a informação dizendo que “estudo da Universidade de Michigan constatou 
que homens que faziam menos trabalhos voluntários eram significativamente mais propensos 
a morrer”.  
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