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RESUMO 

O texto analisa as formas de participação de pessoa da terceira idade  após a aposentadoria  na 
sociedade, no relato de   experiência num trabalho  voluntário, no Centro de Valorização da 
Vida -CVV.  Os resultados  apontam , manifestada nos depoimentos . Diante das explanações e 
da percepção da entrevistada, a sua decisão por ingressar no trabalho voluntário se deu em 
decorrência da chegada da aposentadoria, e do medo da ociosidade, do vazio que iria sentir, na 
inexistência de rotina laboral.   
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INTRODUÇÃO  

O sentido do voluntariado é um tema bastante presente nas discussões e  nas abordagens sobre 
solidariedade na atual sociedade.  Ainda que esta atividade não seja algo novo, apresenta-se 
atualmente de uma forma mais organizada, sistemática e muitas vezes formal. São variadas as 
motivações para o trabalho voluntário, desde uma necessidade pessoal  do que se costuma 
chamar de  ajudar ao próximo,  vinculado a questões religiosas, ou até mesmo relacionado a 
causas específicas e de  militante, com características distintas, ou seja,  enquanto no trabalho 
remunerado o vínculo é criado por um contrato,  no voluntariado os vínculos se dão  por outros 
meios que não os formais 

O trabalho  voluntariado apesar de não ser uma atividade recente, o ato voluntário está 
permeado por outros elementos, menos instrumentais,  de doação de si e da percepção do outro. 
Vem sendo discutido como algo merecedor de atenção, tanto no seu aspecto gerencial, como em 
questões de cidadania, resgate da solidariedade humana e de alternativas para as demandas 
sociais crescentes, em especial, da população mais carente.  

Alguns autores consideram, como expressão da solidariedade humana, como algo utópico, e 
quando visto  na ação individual,  meio de atenuar ou até mesmo acabar  as carências e 
desigualdades sociais. Na visão de Teodósio: “Voluntariado pode resultar em uma cidadania em 
gotas, exercida de acordo com as vontades, desejos e disponibilidades de quem se propõe a ser 
voluntário e não de acordo com a necessidade imposta pela dinâmica dos problemas sociais 
(TEODÓSIO, 2002, p. 3) . 

O  ano de 2001, consagrado pela Organização das Nações Unidas- ONU, como o Ano 
Internacional do Voluntariado, e, desde então, alguns trabalhos científicos foram produzidos que  
abordam a temática  do voluntariado, abre campo para o exercício multiplicador da criatividade 
em favor do próximo e para o fortalecimento dos laços sociais, como tentativa de  fazer  
equidade e  justiça (VILLELA, 2002, p.17). 

Nesse trabalho, vem mostrar a experiência de uma idosa que, após a aposentadoria, decidiu 
optar pelo trabalho voluntário que desenvolve no Centro de Valorização da Vida – CVV, em 
Aracaju-SE, conforme o depoimento apresentado.   
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O referido centro, de acordo com os documentos pesquisados, se constitui em uma associação 
sem fins lucrativos, filantrópica e de utilidade pública, mantida pelos próprios voluntários e por 
algumas doações de pessoas físicas ou jurídicas. Mantenedora do Programa de valorização de 
Vida e Prevenção de Suicídio. 

Ainda na consulta aos documentos, consta que no Brasil, e com essa denominação, o CVV foi 
criado em 1962 em São Paulo, por jovens estudantes universitários que não tinham opções de 
lazer para as férias, então um professor, conhecedor do programa Samaritanos Internacional, os 
estimulou a ir até as casas conversar com pessoas desconhecidas. E, para surpresa desses jovens, 
as pessoas que não os conheciam, realmente contavam seus problemas, angústias e até alegrias e 
realizações. 

Tem que se pensar envelhecimento, na perspectiva do ser que envelhece e não que adoece. O 
conceito de velhice sustentável nasce do cruzamento desses dois fenômenos: o problema 
ambiental que vive o planeta e a dinâmica sócia demográfica. O envelhecimento ativo  é um 
conceito  criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) depois da Conferência 
Internacional para o Envelhecimento, em Madrid, Espanha, em 2002. Tem como objetivo 
ampliar o conceito de “envelhecimento saudável”,  

. A nova filosofia e “atitude” frente ao envelhecimento no desenvolvimento da construção de 
uma cultura da velhice ativa e sustentável.  O grande desafio para o idoso de hoje e do futuro 
está em como formalizar o mercado de trabalho para a segurança das futuras gerações. 

  

METODOLOGIA 

Para a realização do estudo que teve como objetivo foi utilizado a historia oral, numa 
perspectiva qualitativa de valorização ao discurso do sujeito. Foi utilizado  como instrumental 
de coleta a entrevista, conduzida de forma livre, num diálogo aberto e orientado pelo sentido do 
objeto de estudo, ou seja, a visão do idoso aposentado  numa experiência de trabalho voluntário 
e seus reflexos de vida. 

O objetivo do presente estudo foi procurar visualizar alternativas de vida ativa, sob a ótica de 
pessoas da terceira idade, para reestruturar o seu cotidiano, na perspectiva de um 
envelhecimento ativo. A análise do discurso se deu  com base no referencial  teórico sobre a 
concepção de alguns autores sobre o conceito de voluntariado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  Durante a Entrevista, no seu depoimento a idosa  coloca: Decisão pelo Voluntariado  

“ Para quem teve uma vida laboral bastante ativa, após 34 anos de trabalho, a proximidade da 
aposentadoria trazia  consigo a satisfação do dever cumprido, a sensação de ter contribuído para 
o desenvolvimento da sociedade (quanta falta de modéstia).  Bem como, o questionamento e a 
preocupação de como administrar aquele tempo ocioso que estava por vir, para não me sentir 
inútil, em desuso, inadequada enfim... Tudo isso na verdade, também se devia a insegurança que 
se agravava com a chegada da (mal fadada para uns.... e gloriosa para outros) terceira idade.  Foi 
exatamente neste momento que lembrei de uma  afirmação que costumava ouvir de pessoas da 
minha cidade natal, Estância,  denominada por Don Pedro – o imperador,  de Cidade Jardim de 
Sergipe, “Quando se aposentar compre um sofá bem   duro, o mais desconfortável que houver, 
para não ficar em casa acomodada o dia inteiro fazendo crochê”.  
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“E foi assim que decidi por me dedicar a trabalhos voluntários, o que  tem  preenchido os meus 
dias... e as emoções. Quero agradecer às instituições as quais colaboro efetivamente, por 
trazerem um novo sentido  para minha vida. Não desmerecendo as demais que são 
inegavelmente de suma importância, quero enfatizar o  -Centro de Valorização da Vida-  CVV, 
do qual faço parte desde  2009, pelo tipo de atendimento tão diferenciado e indispensável a 
todos, indistintamente. A sensação de poder ajudar ao outro que não conhecemos e está em um 
momento de desespero, perceber suas emoções e contribuir  para  abrandá-las, que naquele 
momento somos um bálsamo e que ele mesmo sem nos conhecer  confia e as vezes até 
agradece, com certeza é muito gratificante” 

Ao ser indagada sobre  o trabalho que realiza informou: 

Quem liga para a CVV-   “Qualquer pessoa que por qualquer  motivo esteja sentindo a 
necessidade de conversar, se sentindo sozinha, desacreditada, magoada, depressiva e até mesmo 
com pensamento suicida, enfim... todos os tipos de sentimentos que angustiam ou até mesmo 
alegria, porque existem indivíduos tão sozinhos que não tem com quem dividir até mesmo as 
suas conquistas, sua felicidade. 

Em qualquer fase da vida estamos expostos a experiências diversas e que para  as quais, muitas 
vezes,  não estamos emocionalmente preparados para lidar, gerando assim uma frustação, um 
descontentamento, um dissabor culminando com a depressão. 

 Atualmente, se tem percebido que idosos e crianças procuram o CVV com muita freqüência. 
Os idosos por se sentirem improdutivos, não acompanharem o avanço tecnológico, pelo 
abandono e a carência afetiva uma vez que seus entes queridos estão “ sempre ocupados” na 
correria do dia a dia. As crianças pela falta de contato presencial, do afeto, do olho no olho e 
respeito pelas suas necessidades”. 

Complementou explicando: 

No atendimento: “Todos os que ligam para o CVV são acolhidos por voluntários 
criteriosamente selecionados após treinamento intensivo. Este atendimento é sigiloso, anônimo, 
sem julgamentos, sem preconceitos de nenhuma espécie e sem limite de tempo.Com o advento 
do Nº 188,  os mais de cem postos distribuídos pelo país tem recebido em média 12.000 
ligações diária”. 

Diante das explanações e da percepção da entrevistada, a sua decisão por ingressar no   trabalho 
voluntário se deu em decorrência da chegada da aposentadoria, e dela, o medo da ociosidade, do 
vazio que iria sentir, na inexistência de rotina laboral. A figura abaixo, do grande relógio do 
tempo,sinalizando as passagens das etapa da vida , desde a infância até velhice, que no tempo 
atual já demarca a quinta idade a nível de longevidade, tem de certa forma assustado àqueles 
que se aposentam, no pensar o amanhã e o que vai fazer com ele. Isso foi o que manifestou a 
entrevistada aposentada da terceira idade, com 65 anos.  
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Conforme coloca  TEODÓSIO, 2002, p. 3, o sentimento de solidariedade humana, também foi 
um dos motivos para a sua tomada de decisão, bem como a criação e o fortalecimento de novos 
laços, citado por  VILLELA, 2002, p.17. 

Relacionando todo o depoimento da entrevista e a sua percepção, nota-se que a mesma tem uma 
preocupação e dedicação pela sua qualidade de vida, buscando alternativas para a preservação 
do seu emocional, enquanto voluntária, num processo ativo e sustentável, na demonstração de 
interesse pelo próximo, independente da idade. 

 

CONSIDERAÇÔES FINAIS 

Diante do estudo realizado sobre a temática do voluntariado, percebe-se que na conjuntura atual 
o trabalho voluntarioa, tem se tornado muito importante, tanto para quem recebe essa forma de 
beneficio, como para quem assume e desenvolve o papel de voluntario.  

A alternativa de ação voluntária para as pessoas que se aposentam, tem sido um mecanismo de 
ocupação de tempo livre, de prestar solidariedade, de se sentir, mesmo estando aposentado, útil 
e importante na sociedade.  

Todavia, é importante refletir que, diante das deficiências das políticas publicas, o adoecimento 
tem se acentuado na população, levando a recorrer aos serviços da CVV  através dos 
voluntariados como uma das alternativas e apoio, porém as  soluções tem que chegar pela via 
dos direitos do cidadão. 

É preciso garantir  renda e ter uma boa saúde, considerar  a sociedade onde se vive, a questão 
urbana, os serviços, o ambiente natural onde  está inserido – ou excluído a pessoa da terceira 
idade na aposentadoria 
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