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Tornar-se profissional sem perder a alma 
  
Para onde caminha o Terceiro Setor? Qual o destino desse segmento? Essas questões 
constantemente me vêm à cabeça, levando-me a refletir sobre uma sociedade que depende cada 
vez mais da atuação e da eficácia das instituições. Ou, para ser mais preciso, sobre uma legião de 
indivíduos que sobrevivem graças à garra com que um exército de voluntários se dedica às suas 
causas, num trabalho complementar e em parceria com o Governo. 
 
Os números do Terceiro Setor explodem, reforçando a necessidade de análises mais profundas e 
detalhadas sobre suas características, pontos fracos e fortes. Em 2000, quando foi comemorado o 
Ano do Voluntariado, existiam no Brasil aproximadamente 20 milhões de voluntários, número que 
dobrou em 2001, chegando a 42 milhões.  
 
O rápido crescimento exigiu uma transformação profunda na estrutura do Terceiro Setor. Tornou-
se, mais que nunca, necessária a profissionalização dos voluntários. Muitos frutos podem ser 
colhidos nesse novo momento, em que a filantropia dá lugar ao compromisso e ao engajamento 
por parte dos colaboradores. Ponto para todos nós. 
 
Acontece, por outro lado, que ainda estamos numa zona cinzenta entre a profissionalização - que 
marca a nova era - e a burocratização. É preciso estar alerta. É preciso, antes de tudo, cuidado e 
atenção para que o Terceiro Setor não se descaracterize perdendo a sua essência. A necessária 
incorporação de mão-de-obra de outros segmentos da sociedade torna essa questão ainda mais 
sensível, pois os profissionais que se aliam aos voluntários têm outra cultura e, algumas vezes, 
não percebem a lógica diferenciada da gestão no Terceiro Setor.  
 
É claro que as ações sociais devem ser implementadas à base de profissionalismo. E nesse ponto 
vivemos um período de amplo crescimento. O desafio é que a paixão continue sendo o principal 
combustível. Esta é a essência do Terceiro Setor, e é também o que faz os projetos acontecerem, 
apesar de tantas adversidades.  
 
Um país é feito de homens e sonhos, dizia mestre Monteiro Lobato. Concordo inteiramente. Afinal, 
quem é esse cidadão que, num mundo movido a cifrões, ainda se presta a trabalhar muitas vezes 
sem nenhuma remuneração?  
 
O que leva uma pessoa a topar esse desafio? A resposta está no sonho. Está na possibilidade de 
mudança a partir da crença de que existe algo novo a ser construído. Para isso, são necessários 
braços, cada vez mais braços.  
 
Se o Brasil, durante longos anos, amargou a carência de lideranças legítimas, hoje tem muito do 
que se orgulhar de seus pequenos (e anônimos) líderes. São pessoas comuns, que possuem um 
papel importantíssimo como porta-vozes de suas causas, multiplicadores de mãos para o trabalho 
que precisa ser feito. Pessoas que não se vêem como parte do processo, mas sim como agentes, 
e que não hesitam em assumir a sua cota de responsabilidade.  
 
Movidas a carisma e boa vontade, elas têm o dom de influenciar (no melhor sentido possível) 
outras pessoas e de fazê-las literalmente "comprar o seu peixe". Tudo isso com talento e 
envolvimento com a sua causa. 
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Uma outra questão deve ser levantada: o país deve aos voluntários e às instituições uma cultura 
extremamente saudável de prestação de contas. Trata-se de um compromisso cada vez mais 
incorporado pela sociedade. O Terceiro Setor hoje é um exemplo de credibilidade e transparência. 
As instituições criaram um novo modelo administrativo em que a eficiência e a prestação de 
contas são mandamentos básicos. Por tudo isso, é importante mantermos os dois olhos abertos: 
crescer e se profissionalizar sim, mas sem perder a alma, que tem sido a nossa principal arma, 
motivo de grandes vitórias ao longo da última década.  
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