
Para quem está na l inha de frente 
da educação, como o professor, o talen
to para a oratória, por exemplo, é um 
grande trunfo. Nas salas de aulas por 
onde passa, é responsável por levar co
nhecimento a centenas de alunos, mas 
isso pode ser multiplicado e chegar até 
aqueles que não são privilegiados com 
um bom ensino. Promover aulas de re
forço naquela disciplina que domina 
para jovens e crianças de uma comuni
dade carente pode ser um bom começo. 

Mas essa é apenas a atividade mais 
óbvia que um professor pode praticar co
mo voluntário. Que tal buscar meios de 
organizar uma biblioteca em um bair
ro ou escola que necessite? Nesse caso, o 
educador pode atuar de diversas formas: 
captando doações de livros, seja em em
presas ou entre outras famílias conhe
cidas; classificando e catalogando os tí
tulos conforme faixa etária e assunto; 

promovendo uma forma de aproximar 
a biblioteca da comunidade e incentivar 
a leitura; usando o próprio espaço para 
reforçar o conhecimento dos estudan
tes, além de diversas outras possibilida
des. "Todos temos inúmeros talentos e 
habilidades que usamos em nossos tra
balhos e t ambém em nossas atividades 
em casa e no lazer. No voluntariado, es
sa escolha é espontânea e vem do cora
ção", ressalta a coordenadora do Centro 
de Voluntariado de São Paulo (CVSP), 
Silvia Louzã Naccache, que atua há qua
se dez anos na área de responsabilidade 
social, terceiro setor e voluntariado. 

Contra o bullying 
O interesse em ajudar seus alunos a 
se l ivrarem da violência na escola e 
a proposta de disseminar o respeito 
às diferenças levaram o professor de 
Educação Física Alexandre M a l m a n n 
a "entrar de cabeça" n u m projeto con
tra o bullying, na Escola Munic ipa l 
M a r i a da Terra, que fica na periferia de 
Goiânia (GO) e onde ministra aulas. 

Não é de hoje que os jovens se en
volvem em conflitos durante as ativi
dades físicas. " E u mesmo era gordi
nho na minha adolescência e sempre 
era o ú l t imo a ser escolhido na aula de 
Educação Física, mesmo sendo apaixo
nado por esportes e até me destacando 
no futebol. Isso me prejudicou muito e 
daí vem minha vontade grande de aju
dar estes alunos, sejam eles ví t imas, 
agressores ou testemunhas", conta. 

Ao ver que mediar os problemas du
rante as aulas não surtia efeito fora da 
sala, M a l m a n n passou a estudar o fe
nômeno bullying e a ministrar palestras 
gratuitas em escolas públicas e privadas 
na capital goiana. O projeto Terra Sem 
Bullying foi iniciado há mais de oito me
ses e, embora tenha sido prejudicado por 
uma greve de três meses na rede mu
nicipal, já atingiu mais de m i l pessoas, 
entre pais, alunos, professores, funcio
nários e moradores da região. Suas ex
periências são divulgadas em seu blog 
(http://garagemsocial.blogspot.com). 

Opção consciente 
Quem se dispõe a ser voluntário deseja 
ser útil, propõe-se a minimizar as difi
culdades do outro e a se engajar na cons-

ual é a sua principal habilida
de? Fazer cálculos? Elaborar 
planos e estratégias? Quem 

sabe não seja aquela facilidade com 
trabalhos artesanais? Sempre se des
tacou em liderar grupos variados no 
colégio, no bairro ou no seu condomí
nio? Ou seria aquele velho e bom há
bito de contar piadas, histórias e dis
trair as pessoas? Não importa qual seja 
sua aptidão, aquilo que você faz com 
maior facilidade e prazer pode ren
der muito mais do que uma atividade 
profissional ou uma simples conver
sa entre amigos: pode servir para aju
dar os outros. A um mês da data em 
que se comemora o Dia Internacional 
do Voluntário (5 de dezembro) e tam
b é m com a proximidade do Natal, o 
momento não poderia ser mais propí
cio para começar a praticar o volunta
riado. 

http://garagemsocial.blogspot.com


t ração de uma sociedade mais justa e 
solidária. Mas antes de iniciar um tra
balho, é preciso refletir. É necessário se
lecionar aquilo de que se gosta e o que 
tem de melhor a oferecer como auxílio; 
algo que realmente faça diferença para 
as outras pessoas, explica a coordenado
ra do CVSP, Silvia. 

Outro fator muito importante e que 
poucos se lembram de checar é se os valo
res defendidos pela organização social (no 
caso daqueles que vão exercer o volunta
riado em algum tipo de entidade) condi
zem com os valores pessoais de quem vai 
doar seu trabalho. Isso pode evitar trans
tornos e constrangimentos futuros. E foi 
exatamente a filosofia da escola de in
glês English for A l l , em São Paulo (SP), 
que atraiu a professora Sandra Amaral 
Gasparetto Wiecek para o voluntariado, 
a partir de uma divulgação da instituição, 
feita em 2007. Mestre em Ensino de Inglês 
e coordenadora pedagógica do grupo Cel-
Lep Ensino de Idiomas, ela dedica cerca de 
uma hora semanal para lecionar inglês a 
crianças e adolescentes carentes. 

Comprometimento e responsabilida
de também são características fundamen
tais do voluntário. Além disso, é preciso 
avaliar se o tempo que se tem disponível 
é compatível com as necessidades do pro
jeto. A falta de tempo poderia ter sido uma 
desculpa para o professor Alexandre desis
tir do projeto voluntário sobre bullying, pois 
o docente leciona pela m a n h ã e à noite, e 

ainda faz mestrado presencial durante a 
tarde. Dessa forma, ele dedica os sábados 
às palestras do projeto Terra Sem Bullying, 
que duram de 30 minutos a três horas, de
pendendo do público-alvo. 

A coordenadora do CVSP enfatiza 
ainda a oportunidade que o voluntariado 
pode oferece como experiência de vida e 
de aprendizado. Nesse contexto, a profes
sora de Inglês Sandra acrescenta: "O tra
balho voluntário requer dedicação e res
ponsabilidade, mas a satisfação em poder 
contribuir também é imensa e transfor
madora, ajuda-nos a nos tornarmos seres 
humanos melhores, já que o dia a dia do 
voluntariado sempre nos presenteia com 
oportunidades em que aprendemos a de
senvolver e exercitar a compaixão, a soli
dariedade e a generosidade." 

Visão abrangente 
A pedagoga Emy Margot Tápia Alvear exer
ce o voluntariado há mais de dez anos, des
de que chegou ao Brasil. Mas o prazer em 
ajudar o próximo vem desde a infância no 
Chile, quando auxiliava idosos em abri
gos. Ela é coordenadora pedagógica da divi
são dos Agentes de Proteção do Juizado da 
Infância e Juventude de Goiânia e reali
za palestras sobre indisciplina escolar, vio
lência e não violência, uso e abuso de drogas, 
pedofilia, dentre outros temas, todos sob o 
foco do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), que apesar de existir há 20 anos ain
da é desconhecido pela maioria da popula
ção. Para ela, pedagogos e professores têm 
uma formação privilegiada para o exer
cício do voluntariado, que abrange diver
sas áreas do conhecimento, como Filosofia, 
Sociologia, Geografia e Pedagogia. "Por is
so, (esses profissionais) têm uma visão mais 
ampliada, que permite trabalhar de forma 
interdisciplinar", completa. 

Emy trabalha não apenas direta
mente com a comunidade, mas tam
b é m na capacitação de professores para 
o E C A . "Tenho amor à minha profissão 
e por isso me debruço à área de volunta
riado a vida toda", acrescenta. 

Text Box
Fonte: Profissão Mestre, Curitiba, ano 12, n. 134, p. 28-29, nov. 2010.




