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Gostaria de focar a minha explanação e a experiência que vivi, na grandiosa 

oportunidade que possibilita abrir um trabalho voluntário. Tenho certeza absoluta que ao seu 

redor, há uma Organização sem fins lucrativos, uma APAE, um ASILO, uma Casa de 

Adoção, um Abrigo, ou seja, qualquer instituição que trabalha em prol dos direitos humanos, 

e se você não souber, pesquise sobre sua região, que com certeza encontrará. 

 

Você sabia que está perdendo a oportunidade de sua vida? Você já pensou, que sua 

vida pode estar se perdendo, perdendo tempo parado em sua casa, vivendo o tédio e 

alimentando a amargura? Por que então, você não ocupa esse tempo realizando um trabalho 

voluntário, além de ajudar os outros, eu tenho certeza absoluta que ajudará você, não 

financeiramente, mas espiritualmente, inconscientemente, conscientemente e salutarmente, 

tenho certeza absoluta, que é o melhor remédio para tudo. O mais difícil é sair de casa e bater 

na porta de uma ONG e dizer, quero ser voluntário, porque depois disso, é muito fácil e 

gratificante. 

 

Temos outras opções também, você sabia, que se seu perfil é empreendedor, gosta de 

desenvolver projetos, você poderá desenvolver um projeto voltado para sua cidade? O projeto 

pode ser apresentado para Prefeituras, secretarias, câmaras e entidades, que possam abrir as 

portas para seu voluntarismo e promover muito mais do que um projeto, e sim a possibilidade 

de desenvolvimento social. 

 

Além de tudo isso, você terá a grande oportunidade de se encontrar, saber qual é seu 

desejo, do que gosta de fazer, e até conseguir um emprego posteriormente. Quando fazemos 

um trabalho voluntário estamos dispostos a fazer tudo aquilo que possa ajudar a entidade, que 

estamos promovendo, assim podemos conhecer vários setores, várias funções, vários 

trabalhos e conseguir desempenhar o seu melhor, naquele que você achar mais convidativo, 

aquele que se sentirá bem, e assim achar seu destino, sua vocação, e a partir deste momento 

trabalhar para alcançar novos objetivos e promover novos desafios, isso aconteceu comigo. 

 



Antes de ser Professor Universitário de Pós e Graduação, e Mestre em Administração, 

minhas energias estavam voltadas à área de Tecnologia, estava fazendo Faculdade de 

Engenharia de Computação pela PUC-Campinas, e no meu primeiro ano da faculdade (2003- 

2004) me deparei com um problema que me deixou inquieto, meus professores do Ensino 

Médio e Fundamental não conseguiam responder um simples e-mail, ou simplesmente não 

sabiam nem ligar o computador, diante deste fato entendi que deveria agir, afinal, os alunos 

estavam conectados e os professores estavam perdendo a oportunidade de transformar a 

comunicação e suas aulas, mais interativas, e eu estou falando de escola particular, o que me 

deixou mais apreensivo, imaginei como estariam as escolas públicas nestas questões, foi 

então que visitei uma delas e constatei que nem laboratório de informática tinham, decidi 

agir. 

 

Desenvolvi um projeto voluntário, onde daria aulas gratuitas para os profissionais da 

educação do meu município, com foco nas escolas públicas, e em uma simples pesquisa de 

adesão para previsão ao meu projeto, prospectei mais de 120 profissionais, lembrando que 

isso aconteceu na cidade de Jacutinga, na época tinha um pouco mais de 20 mil habitantes, 

em contrapartida a prefeitura tinha me prometido um laboratório de informática para uma 

escola municipal, afim de colocar em prática meu projeto, e não é que deu certo? Em meados 

de 2004 montei voluntariamente o laboratório de informática, instalei os computadores, 

configurei-os e dispus a sala para atender cerca de 20 alunos, e iniciei as aulas com os 

profissionais da educação, e sabe de uma coisa, era a minha primeira vez ministrando um 

curso. 

 

Este meu trabalho voluntário atingiu cerca de 180 profissionais em mais de 1 ano de 

projeto, mas o que aconteceu de verdade, que além de ajudar a inclusão digital e social de 

muitas pessoas, e encaminhar para outros mercados de trabalho, como por exemplo vários 

profissionais se alocaram na prefeitura pela qualificação, muitas foram para bibliotecas 

municipais, outras para secretarias e muitos profissionais iniciaram aulas interativas com 

projetor e aulas práticas nos laboratórios, eu tive a oportunidade de me encontrar, saber 

exatamente o que eu queria fazer pro resto de minha vida, ser PROFESSOR. 

 

Após este momento, terminando minha faculdade (2009) eu consegui ganhar um 

prêmio, este chamado de Jovem Empreendedor, da cidade de Campinas, elaborado pela 



Fundação Getúlio Vargas – FGV, em parceria com o Institute Business Education – IBE, com 

este prêmio consegui montar minha empresa, e abrir ela em minha cidade, e o destino me fez 

desenvolvê-la, naquela escola em que estudei e que me deu o insight para realizar o projeto 

voluntário. Minha empresa era uma Escola de Cursos Profissionalizantes, montei 2 

laboratórios na escola e qualifiquei todos os professores daquela escola, gratuitamente, e 

permiti dizer que minha missão sob aquela inquietação de 2003, foi cumprida. 

 

Me encontrei tanto na educação que expandi minha escola, profissionalizei mais de 8 

mil alunos em 3 unidades diferentes em Jacutinga, Ouro Fino e Monte Sião, todas as cidades 

no Sul de Minas Gerais, em mais de 10 anos, e me permiti realizar o curso de Mestrado e 

hoje (2021), pela incrível coincidência, trabalho na Secretaria de Assistência Social e Ação 

Comunitária de minha cidade e continuo fazendo aquilo que amo, ministrar, educar e 

disseminar conhecimento para muitas pessoas nas faculdades em que trabalho, sendo muito 

feliz, e tudo isso por causa de um Trabalho Voluntário, e se aconteceu comigo, por que não 

pode acontecer com você? Permita que isso aconteça, procure uma ONG ou desenvolva um 

projeto pra sua cidade de forma voluntária. 
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