
PROJETO DE INCENTIVO AO VOLUNTARIADO NO CAMPUS PAULO AFONSO

RESUMO

De acordo com o princípio apresentado no art. 35, inciso III da lei de Diretrizes e Bases da
Educação, segundo o qual deve ser atribuição da instituição escolar

“o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico”,

apresentamos um projeto que visa estimular o voluntariado entre a comunidade escolar,
com o  objetivo  de  sensibilizar  servidores  e  estudantes  ao  serviço  da  sociedade  e  à
contribuição para mitigação de desigualdades e disparidades encontradas nas relações
sociais que são estabelecidas cotidianamente.

Esta proposta de extensão tem a duração prevista de 6 meses (Julho a Dezembro de
2018), período no qual pretendemos desenvolver ações voltadas à prática do trabalho
voluntário  através  da  promoção  de  oficinas  temáticas,  minicursos,  arrecadação  de
alimentos, roupas e material de higiene, organização de bibliotecas e espaços de leitura
na cidade, visita a instituições locais entre outros.

Além da participação de bolsistas, pretendemos incentivar a participação de voluntários
na organização e execução das atividades acima citadas, para mostrar a importância do
voluntariado como um elemento agregador no processo formativo escolar e humano.

Como resultado desta iniciativa, esperamos que a comunidade escolar desenvolva melhor
o seu relacionamento com a comunidade externa, cumpra sua função social enquanto
instituição pública que deve alcançar espaços diferenciados da sociedade e amplie as
redes de solidariedade com base na interação entre saberes acadêmicos e tradicionais.

JUSTIFICATIVA

Um levantamento superficial e despretensioso das  ONG's que atuam na região de Paulo
Afonso  e  do  tipo  de  serviço  prestado  dão  a  entender  que  elas  estão  presentes  em
variados nichos sociais,  realizando desde atividades de cunho educativo  até  serviços
técnicos e agroecológicos.

A ONG Raízes (http://ongraizespa.wixsite.com/ongraizes) desenvolve atividades de cunho
educacional e presta assessoria técnico-pedagógica “a grupos, instituições, entidades e
movimentos  que  desenvolvam  ações  que  objetivem  a  construção  e  a  conquista  da
cidadania”.  De  acordo  com  o  site  da  Organização,  as  atividades  realizadas  visam
contribuir para a emancipação da juventude paulo afonsina, especialmente através do
acesso à educação.

Há também o Centro Evangélico de Recuperação Social (CERSPA), ligado ao Grupo Sete
de  Setembro,  atuando  há  60  anos  (https://www.fasete.edu.br/responsabilidade-social/).
Com caráter religioso, busca desenvolver as ações e políticas de responsabilidade social
que  coadunem  com  os  valores  da  instituição  através  de  esportes,  da  música,  da
educação complementar e grupos de convivência. 



A  Associação  Recanto  dos  Animais  em  Perigo  (ARDAP)  funciona  como  a  única
organização da cidade de Paulo Afonso comprometida com a causa animal, prestando
assistência no resgate e cuidados médicos de urgência e emergência,  bem como no
incentivo à adoção responsável e à arrecadação de ração.

A AGENDHA (Assessoria e Gestão em Estudo da Natureza Desenvolvimento Humano e
Agroecologia),  atuando  há  15  anos  em  Paulo  Afonso  e  região,  trabalha  em  prol  da
sustentabilidade  na  agricultura  familiar  da  região  e  em  busca  de  melhorias  para
agricultores que enfrentam dificuldades, em função da seca e da ausência de políticas
públicas (http://agendha.org.br/).

São poucos os exemplos, mas servem para deixar claro que, ainda que a área de atuação
destas organizações seja bastante variada, não existe na cidade de Paulo Afonso um
estímulo ao trabalho voluntário que tenha sido construído e executado a partir da escola
pública, por  seus servidores e estudantes,  demonstrando que há uma lacuna entre a
missão alegada de compromisso social  e a realização de atividades neste sentido. O
campus Paulo Afonso poderia tentar fechar esta brecha.

As organizações acima citadas realizam trabalhos de grande relevância social na cidade
de Paulo Afonso. No entanto, o diferencial da proposta que apresentamos é a promoção e
o estímulo ao trabalho voluntário aliado à prática educacional e escolar e a tentativa de
criar  uma  cultura  institucional  de  serviço  voluntário  como  mecanismo  de  suporte  à
formação histórico-crítica e humanista dos nossos estudantes, à medida em que estarão
inseridos em realidades distintas do seu cotidiano e terão a oportunidade de utilizar seus
conhecimentos e habilidades em prol da comunidade na qual a escola está inserida. 

Outro diferencial desta proposta é possibilidade de uma aproximação dos pais, mães e
responsáveis dos nossos estudantes das atividades que o Campus Paulo Afonso vier a
desenvolver,  pois  atualmente  a  instituição  não  consegue  estabelecer  um  contato
saudável, produtivo e fortalecedor de laços, sendo que o único momento em que os dois
grupos se encontram oficialmente é nas reuniões ao final de cada unidade. Esta seria
uma oportunidade de estreitar  as relações com os familiares de nossos estudantes e
enfatizar a relevância da instituição para a sociedade em geral.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, no seu art. 1º (alterado pela Lei nº 13.297, de
16 de junho de 2016) estabeleceu que o serviço voluntário é 

“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.”

Neste sentido, mais um instrumento legislativo foi sancionado, o decreto nº 9.149, de 28
de agosto de 2017, que criou o Programa Nacional do Voluntariado, com o objetivo de
“incentivar o engajamento social e a participação cidadã em ações transformadoras da
sociedade”. De acordo com o art. 3º, cabe ao programa realizar

“I - a promoção, a valorização e o reconhecimento do voluntariado no País;

II  - o desenvolvimento da cultura da educação para a cidadania e o engajamento dos
cidadãos;



III - o fortalecimento das organizações da sociedade civil;

IV - o estímulo à integração e à convergência de interesses entre voluntários e iniciativas
que demandem ações de voluntariado; e

V  -  a  participação  ativa  da  sociedade  na  implementação  dos  Objetivos  de
Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.”

Tentando  estabelecer  uma conexão  entre  o  item 4  da  Agenda  2030  –  Educação  de
Qualidade – entendemos que o estímulo ao trabalho voluntário a partir da escola pública
funciona  como  um mecanismo  de  aperfeiçoamento  do  processo  foemativo  de  nossa
comunidade discente.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996) também prevê no seu art. 1º que os
processos  formativos  se  “desenvolvem  na  vida  familiar,  na  convivência  humana,  no
trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações
da  sociedade  civil  e  nas  manifestações  culturais”,  espaços  nos  quais  os  ideiais  de
solidariedade e justiça podem ser consolidados. Compreendendo o voluntariado a partir
da relação escola-comunidade, é possível perceber a influência que projetos que visam a
superação da indiferença para com as desigualdades sociais e as experiências voltadas
para  o  auxílio  ao  próximo  exercem  e  como  funcionam  como  ferramentas  de
aperfeiçoamento dos estudantes como cidadãos.

 
A Comissão Internacional  para Educação no século XXI da UNESCO apresentou em
2010 um relatório no qual indicava a importância da escola no incentivo às práticas de
democratização  com  vistas  à  promoção  de  uma  cidadania  consciente  e  ativa,
considerando que “a participação democrática depende,  de algum modo, das virtudes
cívicas; no entanto ela pode ser incentivada ou estimulada pela educação e por práticas
adaptadas à sociedade da informação.” (p. 27). Neste sentido, 

“os  sistemas  educacionais  devem  fornecer  respostas  para  os  múltiplos  desafios  da
sociedade da informação, na perspectiva de um enriquecimento contínuo dos saberes e
do exercício de uma cidadania adaptada às exigências do nosso tempo.” (p. 27). 

Lidiane Oliveira (2010) destacou a importância do trabalho voluntário no desenvolvimento
de habilidades ligadas à negociação, comunicação, inteligência interpessoal e emocional,
corroborando  a  perspectiva  de  que  os  estudantes  têm acesso  a  diversas  formas  de
aprendizagem que estão para além de conteúdos disciplinares e do modelo tradicional
escolar.

Fabiana Braga (2014), por sua vez, trouxe importante reflexão sobre a compreensão de
que o espaço de aprendizagem hoje em dia não pode mais ficar restrito à sala de aula ou
à intervenção professoral, mas sim deve ser ampliado para todas as teias de relações da
comunidade discente, englobando inclusive o bairro onde vive/estuda e suas adjacências,
tendo no trabalho voluntário uma excelente oportunidade de realizar tal finalidade. Usando
o  conceito  de  “Comunidade  de  Aprendizagem”,  a  pesquisadora  enfatiza  que  a
“participação  educativa  dos familiares e da comunidade é o que promove o sucesso
educativo de todos os estudantes e a coesão social entre as pessoas que se encontram
na escola e em seu entorno”, e, mesmo que não haja a possibilidade de concretizar todas
as etapas deste tipo de prática de ensino, a concepção da escola como espaço que deve
ser frequentado tanto pela família dos discentes quanto pela comunidade, fica claro que a



construção de metas e objetivos em projetos como este que está sendo apresentado deve
ocorrer 

“a  partir  dos  sonhos  da  própria  comunidade,  no  atendimento  de  suas  necessidades
imediatas, ou de seu desejo de fruição (como o caso de curso de informática, grupo de
estudos  para  concurso,  alfabetização,  idiomas,  tertúlias  dialógicas)  e  sobre  as
atuações de êxito nas quais participarão junto a suas crianças e jovens”.

Por  isso,  entendemos este  projeto  como uma ótima forma de integrar  a  comunidade
discente e sua família no cotidiano escolar.

Assim,  com  base  na  legislação  vigente  e  no  pensamento  de  vários  estudiosos  da
educação, o estímulo ao trabalho voluntário na escola tem contribuído imensamente à
ampliação de horizontes e de saberes e tem feito diferença na interação entre escola,
comunidade e família,  propiciando um espaço de aprendizagem muito  mais  efetivo  e
siginificativo.

OBJETIVO GERAL

Estimular  a  prática do trabalho voluntário  na comunidade discente,  enfatizando a sua
importância  e  contribuição  para  a  formação  de  cidadãos mais  solidários,  socialmente
responsáveis  com o  bem estar  coletivo  e  atentos  às  realidades  sociais  distintas  que
permeiam a cidade em que vivem,  ampliando,  através de ações concretas,  conceitos
como ética, justiça e solidariedade. 

INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA

Para  a  realização  das  atividades  propostas,  será  necessária  a  disponibilização  dos
seguintes espaços dentro do campus Paulo Afonso:

2 laboratórios de Informática, com capacidade para 20 pessoas, pelo período de 4h/dia, 2
vezes por semana, durante 6 meses;

3 salas de aula, pelo período de 4h/dia, 2 vezes por semana, durante 6 meses;

Quadra poliesportiva, pelo período de 4h/dia, 2 vezes por semana, durante 6 meses;

1 espaço para armazenamento de alimentos, roupas e material de higiene;

Disponibilização do transporte institucional, por ocasião da realização de atividades fora
do campus, pelo menos 1 vez por semana, e para otimizar o deslocamento entre o centro
da cidade e o campus, 2 vezes por semana.

METODOLOGIA

Pretendemos iniciar o projeto em Julho/2018 com uma série de 4 reuniões de participação
livre dos discentes, seguindo a sequência:



1. Reunião de sensibilização
2. Reunião para seleção de instituições beneficiadas
3. Reunião para seleção de espaços a serem utilizados
4. Reunião  para  seleção  e  distribuição  de  voluntários  para  cada  atividade  a  ser

desenvolvida.

A princípio temos como objetivo desenvolver 12 atividades ao longo de 12 meses, quais
sejam:

1. Arrecadação de roupa
2. Arrecadação de alimentos
3. Arrecadação de material de higiene
4. Arrecadação de ração animal
5. Oficina de esportes para crianças
6. Oficina de dança para a terceira idade
7. Oficina de informática básica para a terceira idade
8. Oficina de informática básica para crianças
9. Biblioteca Itinerante e Leitura Comunitária
10.Organização de uma biblioteca básica em uma escola pública local
11. Recuperação de microcomputador para doação
12.  Turma de Inglês básico

Os  itens  1  a  4  serão  desenvolvidos  a  partir  de  iniciativas  como  eventos  musicais,
campanhas  divulgadas  em  redes  sociais,  campeonatos  esportivos  etc.  A entrega  do
material  arrecadado  será  realizada,  preferencialmente,  a  cada  3  meses  (1  mês  de
planejamento,  1 mês de arrecadação e 1 mês para realizar  as entregas).  Ainda será
definido quais instituições receberão estas doações.

Os itens 5 a 8 e 12 serão desenvolvidos por estudantes voluntários 2 vezes por semana,
pelo período de 4h, durante 4 meses, dentro das instalações do campus. A divulgação
será feita em Agosto e as atividades serão realizadas entre Setembro e Dezembro.

O item 9  será  desenvolvido  em espaços públicos  da  cidade de  Paulo  Afonso,  como
praças do centro e de bairros periféricos, podendo ser estendido às escolas públicas de
ensino fundamental. A previsão é de que a atividade seja realizada pelo menos 1 vez por
mês, em locais distintos da cidade.

O item 10 será desenvolvido a partir  da escolha de uma escola local  que esteja  em
grande  necessidade, sendo em seguida realizada a coleta dos livros doados ou cedidos e
organizada  a  biblioteca.  Entre  Agosto  e  Setembro  a  escola  será  selecionada.  Entre
Outubro  e  Novembro,  os  livros  serão  arrecadados  e  organizados.  Em  Dezembro,  a
Biblioteca será organizada.

O item 11 será desenvolvido a partir de campanha de doação de eletrônicos ainda em
estado de uso que, com a participação de estudantes voluntários, serão reformados e
doados. A periodicidade dependerá da quantidade de equipamentos arrecadados e do
trabalho dos voluntários.



ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO DURANTE A EXECUÇÃO 

Pretendemos  realizar  reuniões  periódicas  para  avaliação  do  projeto  e  redefinição  de
objetivos.  Pelo  menos 1  vez por  mês,  os  voluntários  se  reunirão  para  apresentar  os
avanços  e  demandas  referentes  às  suas  atividades.  O  propósito  é  garantir  sentido,
dinâmica e eficiência ao trabalho que será realizado.

Pretendemos apresentar todos os resultados em junho/2019.

FORMAS  DE  DIVULGAÇÃO  DO  PROJETO  PARA  COMUNIDADES  EXTERNA  E
INTERNA DO IFBA 

Os mecanismos de divulgação do Projeto de Incentivo ao Voluntariado no Campus Paulo
Afonso serão variados. Um grupo ficará responsável pela elaboração de perfis em redes
sociais, como Facebook, Twitter e Instagram, que serão uma ponte de comunicação entre
os  participantes,  simpatizantes  e  curiosos  do  projeto.  Através  destes  perfis,  serão
realizados chamadas, informes e avisos sobre as atividades desenvolvidas, tanto como
propaganda quanto como veículo de informação, após o início das atividades.

Outro  grupo  ficará  responsável  por  visitar  escolas,  abrigos,  associações  de  bairro  e
demais insituições para divulgar as atividades a serem desenvolvidas, tanto para que haja
participantes  nos  cursos  ministrados,  quanto  para  selecionar  as  instituições  que
receberão ajuda.

Utilizaremos também como espaço  de  divulgação  a  mídia  local,  digital  e  radiofônica.
Pretendemos estabelecer uma articulação com portais de notícia como www.pa4.com.br e
www.chicosabetudo.com.br,  além  das  Rádios  Delmiro  Fm  e  Rádio  Cultura  de  Paulo
Afonso.

O portal  do  Ifba  Campus Paulo  Afonso também servirá  para  apoio  e  divulgação das
iniciativas do Projeto.

PARCERIAS

Em função das próprias características do Projeto, ainda não é possível definir de maneira
objetiva quais instituições poderão se tornar parceiras nesta iniciativa. Podemos destacar
aqui apenas aquelas com as quais pretendemos estabelecer um diálogo em busca de um
entendimento mais profícuo.

A Secretaria Municipal de Educação de Paulo Afonso poderia nos dar um suporte quanto
às escolas que estariam disponíveis para receber os projetos de Leitura Comunitária e de
Biblioteca itininerante..

A FUNDAME,  Fundação  de  Amparo  ao  Menor  de  Paulo  Afonso,  poderia  auxiliar  na
composição das turmas para as oficinas de esportes. 

Buscaremos apoio de comerciantes locais para a arrecadação e distribuição de alimentos
e material de higiene.

http://www.chicosabetudo.com.br/
http://www.pa4.com.br/


RESULTADOS ESPERADOS E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS 

Esperamos obter como resultado deste projeto a iniciação de uma cultura institucional de
estímulo ao trabalho voluntário como parte do processo formativo discente, assim como a
ampliação da participação da comunidade escolar na proposição e execução de soluções
que visem melhorias para a sociedade em termos de colaboração mútua e acesso à
educação, lazer e responsabilidade social.

Através deste projeto, pretendemos estabelecer com a comunidade pauloafonsina uma
relação  de  troca  de  saberes,  com  a  qual  ficará  explícita  a  responsabilidade  que  a
instituição de educação pública tem com a realização de Extensão.

Pretendemos também criar um espaço no qual os pais, mães e responsáveis dos nossos
estudantes poderão  ampliar suas formas de participação na formação escolar de seus
filhos, através de atividades que integrem trabalho voluntário e criação de laços com a
comunidade.

Os  resultados  deste  projeto  serão  divulgados  a  partir  da  produção  de  relatos  de
experiência, que serão posteriormente submetidos à publicação.

Serão produzidas matérias e vídeos para publicação no site do campus Paulo Afonso e no
portal oficial do IFBA.

O  público  que  se  pretende  alcançar  com  esses  relatos  são  outros  profissionais  da
educação,  para que realizem propostas semelhantes e multipliquem a ideia de que o
voluntariado serve como uma ferramenta de aprendizagem.
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