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A FORMA<;AO DOS VOLUNTARIOS
PARA UMA INTERVEN<;AO DE QUALIDADE: ALGUMAS REFLEXOES *

Segismundo Pinto

**

Este artigo aborda a questiio dafonna({iio dos voluntarios, discutindo as conceP({i5es de forma({iio, mode lose estrategias que hoje
podem ser desenvolvidas para contribuir para a qualifica({iiO das
actividades voluntariado at raves da potencia({iio da disponibilidade
dos cidadiios voluntarios com a aquisi({iiO e desenvolvimento das suas
competencias na presta({iio de servi({os acomunidade.

Aforma~ao do Voluntariado (social)

Sao escassas as fontes bibliognificas que dao uma defini~ao concreta da forma~ao do voluntariado e a maior parte das referencias consistem em propor como se
deve estruturar esta forma~ao razao pela qual parece imprescindfvel uma reflexao
previa sobre esse conceito antes de se fazer uma planifica~ao desta (cf. Alfaro, 1990;
Madrid, 1988).

*

Comunicw;:ao apresentada ao Semimirio Olhares Sabre o Voluntariado- Analise e perspectivas para uma
cidadania activa, ISSSL, Maio 2002
** Professor do ISSSL, Presidente do Centro Nacional de Voluntariado
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Segundo Alfaro "quando nos referimos a uma forma~ao do voluntariado estamos
falando de urn processo permanente de transforma~ao em que o voluntario, como seu
grupo de ac~ao, vai dialogando com a realidade, vai aprendendo com ela e vai sistematizando os seus conhecimentos, os seus babitos de trabalho e as suas capacita~6es.
Significa, portanto, uma revisao, urn aprofundamento e uma transforma~ao das sua
atitudes" (Alfaro, s/d: 1).
Dizem F. Aragones e outros que "a forma~ao nao se deve entender como fonna~ao
academica que so pode ser exigida a trabalhadores sociais profissionais mas sim
como cursos sobre conhecimentos gerais e problemas sociais centrados no voluntario" (Aragones, s/d: 1).
Segundo a Plataforma para a Promo~ao do Voluntariado em Espanha "a forma~ao
capacita o voluntario para a tarefa de prossegue, tarefa que, por sua vez, sese realiza
com autentico espirito de servi~o voluntario, proporciona quantitativa e qualitativamente a ac~ao social ". E acrescenta que "a forma~ao do voluntario tern de ser considerada como urn processo de ac~ao social na medida em que se torna urn factor de
capacita~ao para a ajuda e para o trabalho social, de servi~o e de assistencia e, em
consequencia, de promo~ao" (s/d, 1).
Para F. J. Ortega a forma~ao e "urn processo que tern como finalidade educar
integralmente uma pessoa, capacitando-a para executar uma tarefa benefica para si
propria, para a organiza~ao promotora e para o destinatario da actividade" (Ortega,
s/d: 1).
Sao a primeira e a ultima defini~6es as que mais se aproximam da minha no~ao. A
primeira porque fala de processo permanente de transforma~ao e a ultima porque
especifica que se trata de educar integralmente.
Entenderemos, assim, forma~ao como a maneira de garantir a melhoria da ac~ao
voluntaria e, por conseguinte, a melhoria da qualidade de vida da popula~ao cadenciada e marginalizada que beneficia do trabalho dos voluntarios. Entende-la-emos,
tambem, como uma ajuda para o proprio voluntario na medida em que lhe permite
aumentar o grau de satisfa~ao proporcionado pela tarefa realizada.
Considera-la-emos, alem disso, como investimento e nao como urn gasto, tanto
por parte da associa~ao como por parte do proprio voluntario.
Sobre as tipologias de forma~ao permito-me propor as seguintes defini~6es:
Formac;ao basica- forma~ao que permita ao voluntfu:io reflectir sobre a concep~ao do voluntariado, o ajude a adquirir o sentido de associa~ao eo anime a
assurnir urn comprornisso com a institui~ao em que desenvolvera a sua actividade. Note-se que se adoptou a des igna~ao basica e nao inicial, embora os
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do is conceitos se empreguem indistintamente em muitas das defini~oes apresentadas, porque este conceito indica o nfvel e nao o momento em que e
realizada.
Forma9ao especifica- forma~ao que da ao voluntario uma vi sao global do projecto em que participa e lhe proporciona o conhecimento da situa~ao, dos
instrumentos e dos recursos necessarios para executar uma tarefa concreta.
Forma9ao permanente - forma~ao que e realizada a partir da associa~ao pela
equipa de trabalho e que implica urn processo de analise sobre a execu~ao do
projecto e das suas diversas fases (por exemplo, planifica~ao, avalia~ao ,
etc.) contribuindo para melhorar a tarefa que se realiza e que valoriza as
pessoas implicadas (Espejo, 1998: 116-117).
No que respeita aos objectivos da forma~ao sao frequentes os entendimentos de
que toda a forma~ao devidamente planificada deva estar orientada para:
1) o crescimento pessoal dos voluntarios;
2) a coesao dos membros da associa~ao ou institui~ao a fim de conseguir uma
boa dinamica interna (conhecimento de objectivos, participa~ao na vida
associativa, etc.);
3) o conhecimento e a compreensao da realidade sobre a qual se vai intervir;
4) a execu~ao eficaz das tarefas de interven~ao- conhecimento das tecnicas a
utilizar em cada programa em concreto, para cada destinatario, etc.).
5) a organiza~ao, a gestao eo funcionamento da associa~ao ou institui~ao;
6) a sensibiliza~ao social do voluntario para que adopte atitudes criticas face

as injusti~as sociais.
Tendo em conta que o voluntario desenvolve a sua ac~ao integrado numa associou institui~ao, os objectivos da forma~ao destas serao:

a~ao

1) melhorar a comunica~ao dos membros entre si e com a associa~ao ou institui~ao;

2) levar a born termo urn programa de actua~ao, com uma expectativa de exito;
3) garantir urn adequado funcionamento organizativo da associa~ao ou institui~ao.

Interven~ao Social n• 25/26, 2002

Suzie Robichaud

Posto isto vejamos ajustificac;:ao da necessidade da formac;:ao. Que a formac;:ao
dos voluntarios e necessaria, hoje em dia, ninguem o discute. Onde podem diferir as
opini6es e sobre o que se considera formac;:ao, e sobre quais sao as metodologias
mais adequadas e sobre quais deverao ser as suas finalidades.
A este prop6sito socorramo-nos dos autores ja citados. M.E. Alfaro afirma, como
vimos, que "a formac;:ao do voluntario significa urn processo permanente de transformac;:ao; o voluntario, como seu grupo de acc;:ao, vai dialogando com a realidade, vai
aprendendo com ela e vai sistematizando os seus conhecimentos, os seus habitos de
trabalho e as suas capacitac;:oes. Significa, por conseguinte, uma revisao, urn
aprofundamento e uma transformac;:ao das suas atitudes" (Alfaro, s/d: 3).
Como podemos, pois, conceber esta formac;:ao? Segundo este au tor:

1. Como urn direito do voluntario;

0 voluntario tern direito a ser informado, assessorado, enriquecido pore
para a acc;:ao social que prossegue. E, portanto, urn dever das associac;:oes
de voluntarios ou instituic;:oes proporcionarem-lhes a formac;:ao de que aqueles necessitem.

2 Como urn caminho para a participac;:ao;
Quando mais o voluntario esteja consciente da importancia da sua contribuic;:ao tanto mais
Plenamente participara e se sentira implicado e comprometido.

3. Como urn instrumento de luta contra a pobreza e a marginalizac;:ao,

Sese entender que a pobreza nao e exclusivamente uma carencia de recursos
econ6micos, a formac;:ao permitira ao voluntario identificar hip6teses e causas ao mesmo tempo que reforc;:a a sua capacidade de iniciativa e de
criatividade. Por isso mesmo M. E. Alfaro afirma que "a formac;:ao enriquece
o voluntario porque o ajuda a descobrir as suas possibilidades eo seu saber
porque alimenta a sua motivac;:ao, o seu interesse e a sua alegria decorrentes
do compromisso assumido" (Alfaro, s/d: 4).
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4. Como lugar de encontro de val ores para actuar de forma coordenada;
0 enriquecimento do voluntario resulta, em boa parte, do confronto de valores que decorre da possibilidade da troca de experiencias e de crescimento.
Para P. Ortega uma das caracterfsticas do voluntariado moderno e a busca que faz
de poder aspirar a nfveis de melhor prepara~ao pessoal e a uma maior capacidade de
dar solu~6es a tarefas concretas.
0 voluntariado tradicional, que baseava a sua actua~ao essencialmente no altrufsmo e na boa vontade, nao se preocupava muito com a comprova~ao da eficacia da
sua ac~ao ou com saber se encontrava solu~6es para os problemas que se lhe colocavam. Isto para significar que, de certa maneira, se considerava que a forma~ao era
algo que dizia respeito aos profissionais remunerados.
Porem, esta figura do voluntario altrufsta, frequentemente vinculado a institui~6es religiosas, disposto a suprir as carencias do Estado, que praticava a beneficencia e que tao util e importante foi para a sociedade do seu tempo, hoje ja nao faz
sentido. 0 voluntario actual modificou a sua forma de actuar, assumindo a detec~ao
de necessidades e a reivindica~ao de solu~6es o que o obriga a ser menos paternalista
e a ter maior competencia tecnica e humana.
0 voluntario aspira a conseguir urn bern para o outro, tanto a nfvel pessoal como
comunitario, ao mesmo tempo que se realiza como pessoa. Enesta ac~ao que o voluntario da origem a urn processo educativo de transforma~ao tanto pessoal como da
sociedade em que vive pelo que ninguem ousa por em causa que para educar e
necessaria forma~ao.
Segundo M. F. Alfaro "a forma~ao dos voluntarios e necessaria e imprescindfvel:
- para garantir a qualidade da actua~ao;
- para incrementar a motiva~ao;
- para aumentar o tempo de colabora~ao dentro da organiza~ao;
- para melhorar as condi~6es de trabalho em que se executa uma tarefa concreta."
(Alfaro, s/d: 5).
0 reconhecimento da importancia da forma~ao dos voluntarios esta consagrado
em numerosos documentos internacionais e nas legisla~6es de muitos pafses. Pela
sua importancia e significado julgo de destacar os que seguidamente se mencionam:
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A- Recomenda~o do Conselho da Europa

0 Conselho de Ministros, em 25 de Junho de 1985, recomendou aos Estados
membros que apoiassem o voluntariado e, entre outras disposir;oes consta:
"Melhorar a formar;ao e a reciclagem dos voluntarios, tanto a nivel geral como
especifico."

B- Declara~ao Universal sobre o Voluntariado
Os voluntarios, reunidos por iniciativa da International Association for Volunteer
Effort (lAVE) no Congresso Mundial LIVE 90, realizado em Paris, elaboraram uma
Declarar;ao Universal sobre o Voluntariado onde, entre os principios fundamentais
do voluntariado consta:
"Tern como escopo fa zer do voluntariado um elemento de crescimento
pessoal, de aquisir;iio de novas conhecimentos, de ampliar;iio das suas capacidades, favorecendo a iniciativa e a criatividade, ao mesmo tempo que permitem a
cada um ser membra activo, e niio s6 beneficiario da acr;iio voluntaria. " (lAVE,
1990).

Considerando este e outros principios fundamentais, os voluntarios terao de:
"Aceitar receber a formar;ao adequada." (lAVE, 1990)
Tendo em conta a Declarar;ao Universal dos Direitos Humanos e os Principios
Fundamentais do Voluntariado, as associar;oes deverao: "Confiar a cada voluntario
as actividades que mais lhes convenham, assegurando-lhes a formar;ao eo apoio
necessarios." (lAVE, 1990)
Em Portugal a preocupar;ao com as questoes do voluntariado levou apublicar;ao
da Lei n. o 71198, de 3 de Novembro- Bases do enquadramento jmidico do voluntatiado,
em a formar;ao constitui uma preocupar;ao claramente express a, duplamente considerada como urn direito- art. 0 7. 0 , 1, a):
"Ter acesso a programas de formar;ao inicial e continua, tendo em vista o aperfeir;oamento do seu trabalho voluntario" e como urn dever- art. 0 8.0 , d):
"Participar nos programas de formar;ao destinados ao correcto desenvolvimento
do trabalho voluntario."
De forma identica, o Decreto-Lei n. 0 389/99, de 30 de setembro, que regulamenta a
Lei n. 0 71198, explicita no seu preambulo, ao referir-se acriar;ao do Conselho Nacional
para a Promor;ao do Voluntariado que este tera, entre outros, como objectivo fundamental:
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"Apoiar as organiza<;:6es promotoras e dinamizar ac<;:6es de forma<;:ao, bern como
outros programas que contribuam para uma melhor qualidade e eficacia do trabalho
voluntario e desenvolver todo urn conjunto de medidas que, situadas numa 16gica de
promo<;:ao e divulga<;:ao do voluntariado, concorram, de forma sistematica, para a sua
valoriza<;:ao e para a sensibilizar a sociedade em geral para a importancia da ac<;:ao
voluntaria como instrumento de solidariedade e desenvolvimento."
Este objectivo esta expresso no art. 0 21. 0 e):
"Dinamizar, com as organiza<;:6es promotoras, ac<;:6es de forma<;:ao, bern como
outros programas que contribuam para uma melhor qualidade e eficacia do trabalho
voluntario;"
Alguns autores, dada a grande diversidade de voluntarios e de necessidades a
cobrir, expressam a necessidade de oferecer uma forma<;:ao diversificada, chamemoslhe "a carta". atribuem pouca importancia aforma<;:ao inicial e, em compensa<;:ao,
colocam a tonica na importancia de ensinar metodos de ac<;:ao (conteudos formativos
que resolvam as duvidas que coloca a ac<;:ao ).
Urn desafio b:isico que se coloca aforma<;:ao consiste em definir com mais clareza
e precisao o perfil da interven<;:ao social da organiza<;:ao promotora, os objectivos, a
metodologia, o perfil e as fun<;:6es dos voluntarios relacionados com as tarefas previstas e com a dinamica da organiza<;:ao.
Se o ultimo qumtel do seculo XX nos permitiu entender e aceitar a necessidade de
forma<;:ao dos voluntarios, parece sera hora de dar urn pas so em frente, ja propos to
nos anos noventa por alguns dos autores citados. Assim:
- Haque en tender a forma<;:ao como urn processo;
- Haque aceitar que a forma<;:ao dos voluntarios nao tern de seguir os mesmos
ditames que a instru<;:ao tradicional, podendo utilizar urn grande leque de
metodologias activas e participativas muito enriquecedoras que vao muito
mais alem do pequeno curso ou do seminario;
- Haque ter em conta que a forma<;:ao disponibilizada tern de ser flexfvel e
adaptavel adiversidade pessoal do voluntariado e da tarefa a realizar;
- Tern de se considerar, na estrutura da organiza<;:ao promotora, ou outra equivalente, a figura do formador de formadores, isto e, o estratega criativo capaz de elaborar urn plano de forma<;:ao adaptado aorganiza<;:ao e aos seus
voluntarios;
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- E, sobretudo, ha que estar convencido de que a formayao incrementani a
eficacia e, por conseguinte, a satisfayao e a continuidade do voluntariado.
Formayao
= eficacia satisfayao
I
I
Competencia
Seguranya
human a
Tecnica
I
Oferta de urn serviyo
I
Transformayao
(com fundamento educativo)
I
I
do voluntario = da sociedade

garantia de continuidade

Certa vez a responsavel pela formayao dos voluntarios de uma bern conhecida
organizayao afirmou, numa entrevista que "sendo a formayao ministrada tao boa,
estavam forman do universitarios de segunda" (Chazournes, 1997: 31 ). Se assim e a
formayao dos voluntarios esta mal concebida.
E nao se pode concordar pois os planos de formayao curriculares universitarios
sao modelos concebidos tendo em conta necessidades profissionais ou de investigayao e compoem-se de uma serie de cursos e seminarios monograficos.
Como tao pouco se podem aceitar formadores te6ricos, afastados do voluntariado,
que dele s6 tomaram conhecimento a partir de uma escassa bibliografia existente,
como nao se poderia aceitar urn professor de qufmica ou de biologia que nunca
tivesse entrado num laborat6rio.
Em conformidade permitam-me que dig a, de uma forma muito clara que nao concordo comjornadas, congressos, semanarios ou outras acy5es similares em que os
oradores sejam apenas te6ricos, enquanto que aqueles que ouvem as suas brilhantes
comunicay5es sobre o voluntariado sao, exacta e realmente aqueles que o vi vern, na
pratica e quotidianamente. Quero com isto dizer que julgo ter chegado a bora dos
"peritos" e dos politicos ouvirem e aprenderem sobre voluntariado com os pr6prios
voluntarios.
Assim, proponho uma distribuiyao de funy5es, no que se refere aformayao de
voluntarios entre centros/ escolas de formayao e organizay5es promotoras.
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Da mesma forma que me parece de apostar numa mudan9a profunda no que diz
respeito a conteudos como a metodologias.
E, para iniciar este novo passo com vista a uma forma9ao mais moderna e mais
completa, proponho que nao se fale de "pianos de forma9ao "mas sim de "estrategias
formativas", urn conceito diferente da educa9ao formal e que permite incluir novas
metodologias que vao muito mais alem de cursos e jornadas.
Ao falar-se de estrategias de interven9ao para que a forma9ao do volunt<irio (social) seja urn factor consciencializador da importancia da integra9ao social teremos
deter presente que esta forma9ao teni de levar a uma reflexao sobre a importancia de:

- passar da ajuda paternalista e assistencial a descoberta dos valores das
pessoas com quem se trabalha (os destinatarios da ac9ao) e a obten9ao da
sua auto-integra9ao;
- conhecer o ambito da exclusao em que actua o voluntario e nao apenas o
caso individual,
- ser capaz de detectar carencias e denuncia-las aqueles a quem compete
soluciona-las;
- completar o trabalho dos profissionais sem os substituir.

Falemos de estrategias metodol6gicas e tecnicas de forma9ao.
Fundamentam-se os caminhos a seguir em quatro pontos basicos:
1) Coordena9ao - entre os formadores e entre os membros da equipa que par-

ticipa num mesmo programa.
2) Acompanhamento- por parte dos coordenadores a fim de que o voluntario

nao se sinta nunca sozinho e, tambem, para que por meio de reunioes de
planeamento, de avalia9ao, etc., possa participar na constru9ao do programa
de actividade ou de forma9ao, trazendo as suas ideias e as suas preocupay5es.
3) Permuta- entre os voluntarios da organiza9ao promotora, entre os voluntarios de diferentes organiza96es que colaborem no mesmo sector, entre urn
novo voluntario e urn voluntario experiente que o "tutele ",etc.
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4) Imagina<;ao- por parte dos formadores na ocasiao de planear estrategias
formativas participativas, vivenciais e pr6ximas da realidade vi vida, no dia a
dia, pelo voluntario.
Define-se como estrategia formativa tudo aquilo que tenha como finalidade formar o voluntario como pessoa e para a tarefa especffica que realiza.
Esta finalidade formativa tern de ser inclufda na actividade, reconhecida e transrnitida pela pessoa responsavel de cada uma das estrategias.
A distribui<;ao das tarefas formativas entre os centros de forma<;ao e a organiza<;ao a qual pertence o voluntario devera ser concebida de modo a que a cada
correspondam os seguinte objectivos.
Centro de torma9ao
1 - FORMA(/AO
Formagao para voluntarios:
informativa e formativa
especffica
Forma~tao para dirigentes:
gestao de associa96es
- conhecimento do voluntariado

Organiza9ao promotora

-

1 -SENTI DO DE
ASSOCIATIVISMO
-

Acolhimento

lnforma~tao sabre a
conhecimento da pessoa
associa~tao (objectivos,
do voluntario
programas, etc.)
Formagao para formadores:
Sector de actuaifao
pedagogia, psicologia, etc.
Forma~tao permanente e de
aprofundamento (remotivaifao)
metodologias e avaliagao
Para formadores de formadores :
detecgao de necessidades
e de estrategias formativas
2- INTERCAMBIO-PARTICIPA(/AO
2- PARTICIPA(/AO

-

-

-

Encontros de voluntarios que
actuam no mesmo sector
(resoluifao de problemas,
preocupaif6es, etc.)
Visitas a associa96es
(aprendizagem de tecnicas,
organiza~tao, etc.)

3- DOCUMENTA{fAO
-

-

Bibliografia
Audiovisuais e Internet

4- Relag6es
-

com dirigentes das institui96es
de que proveem os voluntaries

-

-

Trabalho em equipa
Acompanhamento do
Voluntario: satisfa~tao pessoal,
preocupaif6es, tarefa
realizada, etc.
Reuni6es para defini~tao de
programas e de avalia~tao

3- TUTORIA
-

Actua~ao pn\tica ao I ado de
urn voluntario experiente e
convencido

4- RELA(/OES
-

Com o centro de forma~ao a
que en viae de forma~ao aos
voluntarios e interac~ao
resultante
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Vejamos ajustificac;ao desta distlibuic;ao de func;oes . Ainformac;ao-formac;ao considera que estejam a cargo dos centros de formac;ao as que se possam fornecer aos
possfveis futuros voluntarios que requeiram orientac;ao.
Trata-se de organizar uma especie de "Ponto informativo" com intenc;ao grupal
informativa-formativa e uma entrevista individual orientadora para uma ou umas organizac;oes afins as aptidoes e aos interesses da pessoa que quer ser voluntaria. Esta
informac;ao-formac;ao prestada por urn centro tern as vantagens de ser mais global,
mais objectiva e que a sua finalidade- aparente ou escamoteada- nao seja conseguir
voluntarios para a organizac;ao.
Por sua vez, uma vez escolhida a organizac;ao promotora esta tern a responsabilidade de organizar reunioes de iniciac;ao que incluam como assuntos essenciais o
informac;ao sobre a propria organizac;ao, a motivac;ao do voluntario eo sentido de
associativismo que o novo voluntario tern de adquirir para que se sinta fazendo parte
dum projecto colectivo. Considera-se essencial este ponto para que o voluntario se
sinta acolhido por uma organizac;ao cujos princfpios coincidam com os seus, se aumente a satisfac;ao deste e se garanta a sua continuidade.
As visitas a organizac;oes de diferentes sectores de actividade e opc;oes
(confessionais, aconfessionais, de diferentes sectores) podem ser muito uteis para
orientar as pessoas que, segundo elas dizem, "querem fazer alguma coisa" mas que
estao desorientadas sobre as tarefas a realizar, o sector da populac;ao a servir, etc.
As estrategias especfficas para urn determinado sector e melhor que sejam oferecidas pelos centros uma vez que contam com o apoio de especialistas e porque
oferecem a possibilidade de que se inscrevam voluntarios de diversas organizac;oes
promotoras, os quais facilitam uma permuta de experiencias. Naturalmente que terao
de ser complementadas por indicac;oes posteriores, prestadas pela organizac;ao, referentes a forma concreta de como actuar.
Para complementar esta vertente propoe-se que a organizac;ao promotora, copiando o modelo das "praticas profissionais" organize o acompanhamento do novo voluntario disponibilizando-lhe urn "tutor" na pessoa dum voluntario mais experiente,
com quem possa aprender e com quem possa comentar e compartilhar as suas duvidas. Naturalmente que este voluntario-tutor nao pode ser qualquer pessoa somente
pelo facto de ter alguns anos de experiencia. Tera de ser alguem preparado para
desempenhar esse papel, convencido daquilo que faz, conhecedor da problematica
do sector e transmissor da vontade de participar em determinado projecto.
Este voluntario-tutor tern de estar previamente preparado para esta actuac;ao com
o voluntario recentemente incorporado, tern de dispor de tecnicas especfficas e tern
de ser capaz de lhe transmitir o espirito de "ser voluntario".
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Compete a organiza~ao promotora criar a figura de formador de formadores (sese
trata de uma organiza~ao pequena bastani a do formador) nao entendida como uma
pessoa que organiza cursos mas sim como urn estratega criativo que detecta necessidades formativas e pensa em como motivar os voluntarios e em como melhorar a sua
forma~ao tornando-a permanente e aprofundada.
Contudo, e no mesmo sentido, ao centro compete a forma~ao deste formador de
formadores, ajudando-o na dificil tarefa a que se prop6e, mediante uma inicia~ao a
pedagogia e a psicologia e tambem as rela~6es humanas e dinamica de grupos como
principais temas a tratar.
Urn centro de forma~ao e uma institui~ao com urn objectivo formativo exclusivo,
com urn horario pre definido, onde se vai com uma finalidade concreta. Hoje em dia,
algumas organiza~6es disp6em dos seus pr6prios recursos formativos e estruturamnos como sese tratasse de urn departamento, com a sua propria equipa, o seu plano
de actua~ao, etc.
Contudo, este modelo nao parece adequado ja que as organiza~6es promotoras
sao, em si mesmas, espa~os educativos pelo que se prop6e que, no caso dos centros,
para alem da sua estrutura organizada, propiciem, tambem o aparecimento de espa~os
formativos mais abertos do que as tradicionais aulas ou seminarios.
As estrategias formativas podem sintetizar-se no quadro que se segue:

Centro de formac;ao
lnformar - for mar pessoas interessadas,
antes da sua adesao a uma organizagao
promotora
Possibilitar a visita a diferentes
organizag6es para que o candidato as
conhega localmente antes de se decidir
Dar instrumentos para fazer face aos
problemas surgidos durante o servigo
prestado a um sector
Colocar a disposigao de dirigentes e
voluntarios um fundo bibliografico e
audiovisual para documentagao e apoio
a reuni6es
Organizar encontros de voluntarios que
actuem num mesmo sector de populagao
exclufda

Organizac;ao promotora
lnformar sobre a organizagao em
concreto (ideario, programas, objectivos,
etc.)
Dar sentido de associagao aos
voluntarios
Apoiar o voluntario no servigo que
costuma realizar a tim de evitar
situag6es de angustia e isolamento
Fazer participar os voluntarios em
reuni6es de trabalho (planeamento,
avaliagao, etc.) para auto-analise da
tarefa realizada
Prever um perfodo inicial de tutela do
novo voluntario a cargo de outro mais
experiente
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Obviamente que esta proposta implica requisitos previos.
No que se refere aos voluntario importa que se tenha conseguido que:
- Entenda que a sua actua9ao faz parte de urn processo de transforma9ao que
e, por conseguinte, educativa e que, sobretudo, esteja convencido danecessidade de se formara nfvel pessoal e para a tarefa que realiza.
- Aceite que a forma9ao nao se recebe exclusivamente atraves de cursos e que
a rela9ao com os outros voluntarios, o trabalho de equipa, etc., sao igualmente formativos e que esteja consciente desta finalidade e a procure e a
encontre sempre que participa emjornadas, reunioes, etc.
Con vern, igualmente, que o formador:
- seja capaz de detectar as necessidades formativas dos voluntarios.
- seja criativo e tenha capacidade para inventar estrategias formativas adaptadas as necessidades e a caracterfsticas do voluntariado da sua associa9ao
e esteja convencido do valor formativo das estrategias que nao sejam de
forma9ao formal, sabendo dare transmitir este valor.
- tenha uma dedica9ao especial em rela9ao aos voluntarios.

Quanto ao centro de forma9ao, e imprescindfvel que:
- se abra a urn estilo de forma9ao diferente do ensino convencional.
- estabele9a vias de comunica9ao com as associa96es para estudar em conjunto a melhor maneira de formar voluntarios. Alguns centros de forma9ao
desconhecem a realidade no que se refere a situa9ao dos voluntarios dentro
das organiza96es e a pratica tern revelado que centros e organiza96es promotoras sao dois mundos independentes sem nenhum tipo de rela9ao.
- se ocupe, preferencialmente da forma9ao do formador de formadores que
- necessita da ajuda de peritos para conseguir desempenhar a sua fun9ao e,
em certas ocasioes, criar a figura quando nao exista na organiza9ao.

No que respeita a organizayaO promotora, eimportante que:
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- manifeste as necessidades formativas dos seus voluntaries junto de centros
de forma~ao.
- erie a figura do formador de formadores e, em conjunto com a direc~ao procure as melhores estrategias formativas para os seus voluntaries. Isto dependera tanto da pessoa do voluntario (idade, nivel de estudos, experiencia,
etc.), como do sector de interven~ao e do tamanho da organiza~ao.

Como sintese desta reflexao permita-se-me esta cita~ao deL. Tavazza (s/d: 20)
Concentrar-se na forma~ao do voluntario pressupoe uma tomada de posi~ao, com
consciencia e seriedade: que terminou o tempo em que era suficiente estar "disponivel para trabalhar" para ser reconhecido como voluntario. Com franqueza, con vern
dizer que a "disponibilidade" e apenas urn terreno born no qual convern semear competencia. S6 se obtera verdadeira solidariedade quando se ofere~a urn servi~o qualificado e nao "urn qualquer servi~o".
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