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RESUMO 

 

O engajamento social do cidadão norte-americano sempre foi um ponto de evidência 

e referência deste povo. Este artigo buscará apresentar e situar historicamente o 

desenvolvimento do voluntariado nos Estados Unidos, estabelecendo um paralelo 

com o desenvolvimento histórico deste país. Para tanto, foi utilizado referencial 

teórico que permita o conhecimento e uma avaliação do tema, trazendo programas e 

entidades criadas, além de discursos presidenciais apoiando este tipo de ação.  
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ABSTRACT 

 

The social engagement of the American citizen has always been a point of evidence 

and reference for this society. This article aims to present and historically locate the 

development of volunteering in the United States, establishing a parallel with the 

development of this country. For that, a theoretical framework was used to allow 

knowledge and an evaluation of the theme, bringing programs and entities created, 

as well as Presidential speeches to Support this type of action. 
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1. INTRODUÇÃO 

Muito se tem discutido, recentemente, acerca do trabalho voluntário e o 

engajamento social no Brasil, entretanto, pouco se sabe sobre a história do 

voluntariado, qual sua origem, definição, regulamentação, entre outros aspectos. 

Neste artigo buscarei levantar e apresentar os conceitos de voluntariado, utilizando 

como estudo de caso o modelo dos Estados Unidos para este tipo de ação.  

Para se discutir voluntariado, precisamos primeiramente definir este 

conceito. Mas afinal, o que é voluntariado?  

Essa questão pode soar simples, mas a literatura acadêmica revela uma 

multiplicidade de definições. Em algumas partes do mundo, principalmente naqueles 

definidos como “em desenvolvimento”, o termo “voluntário” é uma importação 

recente dos Estados Unidos, por se tratar de uma prática já difundida por lá. A 

definição que irei usar para este trabalho é aquela adotada pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas em 2011, que segue três premissas (United Nations Development 

Programme,2017)1:  

A ação deve ser realizada voluntariamente, de acordo com a vontade do 

indivíduo, e não como uma obrigação prevista em lei, contrato ou exigência 

acadêmica. A decisão de voluntariar pode ser influenciada pela pressão social, 

valores pessoais ou obrigações culturais ou sociais, mas o indivíduo deve ser capaz 

de escolher se quer ou não agir;  

Em segundo lugar, a ação não deve ser realizada, principalmente, pela 

recompensa financeira. Algum reembolso para despesas ou bolsa auxílio, ou 

pagamentos em forma de refeições ou transporte, pode ser justificado. Na verdade, 

esses tipos de pagamentos são frequentemente considerados como boas práticas, 

já que geram oportunidades para uma ação mais acessível e inclusiva dos 

voluntários; 

Por último, a ação deve ser para o bem comum. Ela deve, direta ou 

indiretamente, beneficiar pessoas fora do convívio familiar ou beneficiar uma causa, 

apesar do voluntário ser beneficiado também. Em muitas culturas, um voluntário é 

                                                           
1
 Retirado do relatório: http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/ 
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frequentemente descrito como “alguém que trabalha para o bem estar da 

comunidade”.  

De forma resumida, a definição apresentada pela Organização das 

Nações Unidas, ONU, é que “o voluntário é o jovem ou o adulto que, devido a seu 

interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte de seu tempo, sem 

remuneração alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem-

estar social, ou outros campos. O voluntariado traz benefícios tanto para a 

sociedade em geral como para o indivíduo que realiza tarefas voluntárias. Ele 

produz importantes contribuições, tanto na esfera econômica como na social, 

contribuindo para uma sociedade mais coesa, através da construção da confiança e 

da reciprocidade entre as pessoas.  

Muito antes das Nações Unidas criarem uma definição sobre voluntariado, 

este termo fora primeiramente observado ainda na Idade Média (Wilson & Pimm, 

1996). Em sua origem, o termo voluntário faz referência ao adjetivo voluntarius, que, 

por sua vez, remete a palavra voluntas ou voluntatis, que significa a capacidade de 

alguém decidir ou escolher de acordo com sua própria vontade, sem interferência 

externa.  

Segundo Ranci (2006) o ato se ser voluntário forma uma experiência 

pessoal, em que o indivíduo se doa, sem saber quem será o beneficiado desta ação. 

De acordo com Paré e Wavroch (2002) o voluntariado pode ser definido como “um 

ato livre, gratuito e desinteressado oferecido às pessoas, às organizações, à 

comunidade ou à sociedade”.  

Ainda acerca de definições, para a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), o trabalho definido como voluntário, não deverá ser remunerado e nem 

compulsivo, devendo estar diretamente relacionado com o tempo despendido por 

indivíduos, diretamente ou por meio de uma organização, visando o próximo.  

Vania Dohme, em sua obra “Equipes Produtivas - Como liderar ou fazer 

parte de uma delas”, define o voluntariado como um exercício de cidadania, 

solidariedade e realização pessoal.  

De acordo com o sociólogo americano John Wilson, voluntariado significa 

qualquer atividade em que o tempo seja dado gratuitamente para beneficiar outra 
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pessoa, grupo ou organização. Esta definição não exclui os voluntários de serem 

beneficiados do seu trabalho. Define ainda que agir de forma voluntária significa agir 

para produzir um bem “público”.  

Passadas algumas definições referente ao termo de voluntariado, 

acredita-se que estes significados podem variar, de comunidade para comunidade, 

de país para país. Apresentada como uma Organização Supranacional, em outras 

palavras, intergovernamental, que tem como propósito: “conseguir uma cooperação 

internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, 

social, cultural ou humanitário” a definição da Organização das Nações Unidas para 

voluntariado, será usada como base neste trabalho.  

Uma vez estabelecia a definição a ser utilizada, podemos enxergar o 

voluntariado em ações de ajuda mútua ou autoajuda, ou seja, quando pessoas com 

necessidades em comum, problemas ou interesses, unem forças para enfrentá-los. 

No processo, os membros do grupo beneficiam-se. Muito se observa destas ações 

voluntárias em locais que passaram por desastres naturais, por exemplo, ou em 

comunidades precárias que necessitam de ajuda. 

O tipo de ação voluntária promovida pode variar entre serviços diretos aos 

necessitados, serviços de educação e saúde, atividades de apoio à comunidade tais 

como associações comunitárias e a defesa de mudanças sociais em áreas 

ambientais e de direitos civis. 

 

 

 

  



 

9 
 

2. VOLUNTARIADO NOS ESTADOS UNIDOS - 

HISTÓRIA ANTES DA HISTÓRIA 

Um espírito filantrópico e voluntário tem acompanhado os norte -

americanos desde os pioneiros que viajaram para o oeste do país. Muitos 

historiadores acreditam que os primeiros exemplos da história do voluntariado na 

América começaram quando os colonos tiveram que formar comunidades de apoio 

para sobreviver aos muitos desafios que vieram com a descolonização. Desde a 

agricultura da terra até a superação de doenças devastadoras, a união foi vital para 

a sobrevivência, e essa lição não só foi aprendida, mas fora lembrada nas futuras 

gerações. Além desse ato básico de voluntariado, a filantropia americana foi bem 

documentada.  

De acordo com Alexis Tocqueville, as comunidades coloniais foram 

construídas por voluntários, isto é, “são iniciativas privadas para o bem público, 

focadas na qualidade de vida”. Tocqueville apontou ainda, que eles permeavam a 

vida americana, eram uma característica distintiva do caráter e da cultura e uma 

chave para a democracia americana (TOCQUEVILLE, 1835). 2 

Possivelmente o relato mais antigo de voluntariado registrado, o Pacto de 

Mayflower, foi assinado em 1620, que instituiu o “primeiro” governo americano. Os 

peregrinos, ainda no mar, porém em águas americanas, declaram que “Solenemente 

e Mutuamente, na presença de Deus e um ao outro, combinamo-nos em um Corpo 

Político Civil, para nossa melhor ordem e preservação.” 

Um século depois (1729), Benjamin Franklin, no auge de sua carreira 

fundou a Pennsylvania Gazettee, que durante os próximos trinta anos, usou as 

publicações como uma espécie de grupo de reflexão para gerar e investigar ideias 

filantrópicas, e a Gazeta para testar e mobilizar apoio público, recrutar voluntários e 

levantar fundos. Posteriormente, em 1736, Franklin fundou a primeira “Casa de 

Bombeiros” voluntária. Uma tradição seguida até os dias de hoje nas pequenas 

cidades dos Estados Unidos, que possuem um departamento de bombeiros 

voluntário.  

                                                           
2
 TOCQUEVILLE, Democracy in America, published in 1835 
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Anos mais tarde, durante a guerra revolucionária americana, guerra de 

independência, diversos movimentos voluntários começaram a surgir nas, até então, 

treze colônias. Frente aos aumentos dos impostos, lei do açúcar, lei do selo, os 

americanos se organizaram e realizaram diversos boicotes aos produtos ingleses, 

levantando assim, fundos para as batalhas contra Grã Bretanha. Ainda a respeito da 

guerra de independência, pode-se observar a figura do “MinuteMen”, que 

organizava, de forma voluntária, uma milícia, preparada para combater na guerra 

revolucionária.  

Já no século XIX, pode-se observar a criação de instituições que prezam 

pelo voluntariado, YMCA, Cruz Vermelha, First United Way e Volunteers of America, 

entre outras. 

A Associação Cristã dos Moços, Young Men’s Christian Association 

(YMCA), fora primeiramente criada em Londres, em 1844, quando o jovem George 

Willians, juntamente com mais 10 amigos organizaram a primeira Associação Cristã 

dos Jovens (YMCA), um refúgio para estudo da Bíblia e oração para jovens que 

procuravam escapar dos perigos da vida nas ruas. 

Embora descrita como uma associação de jovens que possuía um 

propósito comum, não fosse novidade, o YMCA ofereceu algo único para aquela 

época, o esforço na busca para atender às necessidades sociais na comunidade, e 

sua abertura aos membros atravessava as linhas rígidas que separavam as classes 

sociais inglesas, ou seja, não importava quem necessitasse de ajuda, a associação 

estava de portas abertas.  

Anos depois, o capitão aposentado da marinha americana, Thomas 

Valentine Sullivan, trabalhando como missionário marítimo notou a necessidade 

semelhante de criar um "lar longe de casa" para marinheiros e comerciantes. 

Inspirado pelas histórias do YMCA na Inglaterra, ele liderou a formação do primeiro 

YMCA nos Estados Unidos, na Old South Church, em Boston, em 29 de dezembro 

de 1851. 

Já em 1853, o escravo libertado Anthony Bowen, criou em Washington 

DC a primeira YMCA para afro-americanos, com o objetivo de acolher e ambientar 

os imigrantes recém-chegados aos Estados Unidos.  
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A primeira habitação da YMCA teve sua construção iniciada na década de 

1860 para dar aos jovens que se deslocavam para as cidades, provenientes das 

áreas rurais, hospedagens seguras e acessíveis. As instalações incluíam ginásios, 

auditórios e quartos tipo hotel. O Farwell Hall de Chicago, o primeiro dormitório 

conhecido do YMCA, foi concluído em 1867. Entre 1922 e 1940, as acomodações do 

YMCA cresceram de, aproximadamente 55.000 quartos para mais de 100.000, mais 

do que qualquer cadeia de hotéis na época.  

Em 1861, uma conferência com o presidente Abraham Lincoln levou ao 

recrutamento em grande escala de voluntários do YMCA. Cerca de 5.000 membros 

da Comissão Cristã dos EUA serviram como cirurgiões, enfermeiros e capelães 

durante a Guerra Civil. Os voluntários distribuíram suprimentos médicos, alimentos e 

roupas e ensinaram soldados a ler e a escrever. 

Durante o passar dos anos a YMCA foi ganhando notoriedade e espaço 

nos Estados Unidos, ainda mais após as grandes guerras. Ao longo da Primeira 

Guerra Mundial, a YMCA forneceu serviços de saúde e bem estar para os militares. 

Ao fim da guerra, o YMCA, através do United War Work Council, operou 1.500 

restaurantes nos Estados Unidos e na França. Além de montar 4.000 cabanas para 

descanso e serviços religiosos, arrecadou mais de US $ 235 milhões - o equivalente 

a US $ 4,3 bilhões hoje - para o trabalho de socorro (MAYER, 1963).3 Já durante a 

Segunda Guerra Mundial, a YMCA juntamente com outras cinco associações 

nacionais de voluntariado, fundaram a Organização de Serviços Unidos para defesa 

nacional, atualmente conhecida como USO.  

Entre os que ficaram nas residências do YMCA estão os jornalistas Andy 

Rooney e Dan Rather, os líderes afro-americanos Malcolm X e o Dr. Martin Luther 

King Jr., o romancista Jack Kerouac e o embaixador dos Estados Unidos, Andrew 

Young. 

Outra entidade criada visando o voluntariado nos Estados Unidos é a 

Cruz Vermelha americana, estabelecida em 1881 por Clara Barton, em Washington 

DC. Barton liderou a Cruz Vermelha por 23 anos, período em que foram realizados 

                                                           
3
 From Evangelism to General Service: The Transformation of the YMCA  Mayer N. Zald and 

Patricia Denton - Administrative Science Quarterly Vol. 8, No. 2 (Sep., 1963), pp. 214-234 
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os primeiros esforços de socorro nacional e estrangeiro, ajudando os militares dos 

Estados Unidos durante a guerra hispano-americana. 

A Cruz Vermelha tem por princípios, estabelecidos pelo Congresso dos 

Estados Unidos, dar alívio e servir como meio de comunicação entre membros das 

forças armadas americanas e suas famílias e fornecer alívio e mitigação nacional e 

internacional de desastres, mobilizando o poder dos voluntários e a generosidade 

dos doadores. 

Com o início da Primeira Guerra Mundial, a organização sofreu um 

crescimento substancial. O número de instalações saltou de 107 em 1914 para 

3.864 em 1918 e a adesão cresceu de 17.000 para mais de 20 milhões de adultos 

(GILBO, 1981).4 

Após a guerra, a Cruz Vermelha concentrou-se no serviço aos veteranos 

e aprimorou seus programas para prover treinamento em segurança, prevenção de 

acidentes, cuidados domiciliários para os doentes e educação nutricional. A atenção 

da organização também se voltou para as vítimas de grandes desastres, como as 

inundações do rio Mississippi em 1927 e a Grande Depressão durante a década de 

1930. 

Nos dias de hoje, os apoiadores, voluntários e funcionários da Cruz 

Vermelha Americana prestam cuidados compassivos em cinco áreas críticas: 

 Pessoas afetadas por desastres na América;  

 Apoio a membros das forças armadas e suas famílias;  

 Coleta, processamento e distribuição de sangue;  

 Educação e treinamento em saúde e segurança;  

 Alívio internacional e desenvolvimento. 

Em 1887, uma mulher de Denver, um padre, dois ministros e um rabino se 

juntaram, com um objetivo comum: reconhecer a necessidade de trabalhar juntos 

em novas maneiras de tornar Denver um lugar melhor, criando a Fist United Way. 

Frances Wisebart Jacobs, o Rev. Myron W. Reed, o Mons. William 

J.O'Ryan, Dean H. Martyn Hart e o rabino William S. Friedman se juntaram acerca 

                                                           
4
 Patrick F. Gilbo, The American Red Cross: The First Century. New York: Harper and Row, 1981 
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de uma ideia, que se tornou a primeira campanha unida da nação, beneficiando dez 

agências de saúde e bem-estar da região. Eles criaram uma organização para 

coletar fundos para instituições de caridade locais, para coordenar serviços de 

socorro, aconselhar e encaminhar clientes para agências voluntárias e fazer 

subsídios de assistência de emergência para casos que não puderam ser 

encaminhados. Naquele ano, Denver arrecadou US $ 21.700 por esse bem maior e 

criou um movimento que se tornaria United Way. 

Com o passar dos anos, a First United Way deixou de ser uma 

organização de voluntários local e passou a ser nacional e posteriormente 

internacional, ajudando mais de 1.800 comunidades em mais de 40 países e 

territórios. 

United Ways identifica e constrói os pontos fortes e os recursos da 

comunidade, ajuda pessoas e grupos com interesses específicos da comunidade a 

encontrar maneiras de contribuir com seu tempo e talentos, apoia programas de 

serviço direto e esforços de mudança de comunidade e defende mudanças de 

políticas públicas. A organização trabalha em conjunto com escolas, agências 

governamentais, empresas, instituições financeiras, corporações de 

desenvolvimento comunitário e outras associações voluntárias. 

Pelo fato de cada comunidade ter suas necessidades, as questões United 

Ways são determinadas localmente. Entretanto a base de trabalho é comum: 

 Ajudar as crianças e os jovens a ter sucesso através do 

engajamento social; 

 Fortalecimento e apoio familiar; 

 Melhor acesso aos cuidados de saúde; 

 Promover a estabilidade financeira. 

Os trabalhos da United Way impactam cerca de 50 milhões de pessoas 

por ano, número que a classifica como a maior organização de caridade nos 

Estados Unidos, com 1.285 United Ways locais com mais de US $ 4,2 bilhões em 

contribuições. 

Ainda dentro do mesmo período de ascensão das organizações de 

voluntariado, a Voluntários da América foi fundada em 1896 pelos reformadores 
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sociais Ballington e Maud Booth. Eles imaginavam um movimento dedicado a 

"alcançar e animar" o povo americano. Em nome da organização, os Booths se 

comprometeram a "ir onde quer que precises e fazer o que quer que seja necessário 

para ajudar os americanos”. Logo nos primeiros anos “os Voluntários” se mudaram 

para os distritos de habitação para cuidar de pessoas em situação de pobreza. Eles 

organizaram abrigos e acampamentos de verão, providenciaram habitação para 

homens e mulheres solteiras e estabeleceram o primeiro sistema de casas. 

A Grande Depressão da década de 1930 engordou o sistema privado de 

previdência social do país quase ao ponto de ruptura. Os “Voluntários da América” 

se mobilizaram para ajudar milhões de pessoas que estavam desempregadas, com 

fome e sem-teto. Os esforços de socorro incluíam agências de emprego, estaleiros 

de madeira, sopas e "Penny Pantries", onde cada item de comida custou um 

centavo. Já durante o período das grandes guerras, os voluntários desta 

organização operavam cantinas, alojamento durante a noite e café da manhã de 

domingo para soldados e marinheiros em licença. Foram fornecidas habitação 

acessíveis e cuidados infantis para filhos de trabalhadores da indústria da defesa. 

Durante as décadas de 60 e 70 o trabalho dos “Voluntários da América” 

se deu na aceleração do desenvolvimento imobiliário dos Estados Unidos, assim 

como na consolidação da organização com um dos principais players de 

voluntariado do País, não só oferecendo serviços de saúde, mas também com 

diversas instalações para receber pessoas com mais necessidades. 

A organização é um dos maiores provedores sem fins lucrativos de 

habitação a preços acessíveis para idosos, famílias de baixa renda e pessoas com 

deficiência intelectual ou física nos Estados Unidos. 

Os Voluntários da América contabilizam cerca de 16.000 funcionários 

remunerados e profissionais dedicados a ajudar os necessitados a reconstruir suas 

vidas e atingir seu potencial total e aproximadamente 65.000 voluntários em todo o 

país ajudam os funcionários a entregar esses serviços que mudam vidas. 

Com um objetivo um pouco diferente, entretanto atuando de forma 

voluntária, a organização Rotary Club foi fundada em 1905 quando o advogado Paul 

P. Harris convocou uma reunião com profissionais das mais diversas profissões, em 

Chicago, Estados Unidos, para trocar ideias, formarem amizades e devolver suas 
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comunidades. Após alguns encontros durante os anos seguintes, o Rotary Club 

ganhou escopo internacional, sendo criadas filiais no mundo inteiro.  

Durante a Segunda Guerra Mundial, os “Rotary Clubs” na Áustria, 

Alemanha, Itália, Japão e Espanha foram forçados a se dissolver. Apesar dos riscos, 

muitos continuaram a se encontrar informalmente, e depois da guerra, os membros 

do Rotary Club se uniram para reconstruir seus clubes e seus países. 

Os membros do Rotary atuam de forma a eliminar ou minimizar as 

grandes mazelas da sociedade. Com mais de 32.000 clubes, buscam: 

 Promover a paz; 

 Lutar contra a doença; 

 Fornecer água limpa, saneamento e higiene; 

 Salvar mães e filhos; 

 Apoiar a educação; 

 Aumentar as economias locais. 

Para realizar seus programas de serviço, o Rotary Club está estruturado 

em clubes, distritos e níveis internacionais. Os rotarianos são membros de seus 

clubes. Os clubes são direcionados pela organização global Rotary International (RI) 

sediada em Evanston, Illinois. Para fins administrativos, os mais de 32.000 clubes do 

mundo estão agrupados em 529 distritos e os distritos em 34 zonas. 

Diante da crescente criação de organizações visando o voluntariado nos 

Estados Unidos, durante a década de 70 foi criado o Centro Nacional de Ação 

Voluntária, uma organização independente, privada, sem fins lucrativos, e que 

depois se estendeu em formas fundidas, que buscavam incentivar o voluntariado por 

parte de cidadãos e organizações americanas, auxiliar no desenvolvimento de 

programas para voluntários e procurar tornar a ação voluntária uma força importante 

na sociedade americana.  

A organização teve suas origens em 1969, o primeiro ano da 

administração Nixon, quando o Comitê de Ação Voluntária do Gabinete foi 

implementado. Dirigido pelo Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos 

Estados Unidos, George W. Romney, um estudo realizado por esta comissão 

encontrou a necessidade de uma organização nacional não governamental. 
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A organização lançou um esforço nacional para desenvolver Centros de 

Ação Voluntária em centros voluntários locais, para ajudar as pessoas a atender 

suas necessidades através de ações de voluntários. Em outubro de 1971, os 

Centros de Ação Voluntária foram estabelecidos em 32 comunidades, com mais 30 

em curso e outras 250 comunidades que manifestaram interesse. 

Em 1993, a Corporação para o Serviço Nacional e Comunitário (CNCS) 

foi criada com intuito de conectar americanos de todas as idades e origens com 

oportunidades para desenvolver suas comunidades e sua nação. Junto a CNCS, foi 

criado o programa AmeriCorps, apoiado pelo governo federal, com intuito de  “ajudar 

ao próximo, atendendo às necessidades críticas da sociedade”. 

Anualmente a Americorps engaja mais de 80 mil voluntários, em mais de 

21 mil ações, em escolas, hospitais, agências públicas e ações comunitárias. Este 

programa é inteiramente financiado e anualmente avaliado pelo Governo Federal, 

“National Service Department” (AMERICORPS ANUAL REPORT, 2017).5 

Assim como outras organizações, acima já citadas, a entidade “Points of 

Light Foundation” foi idealizada, em 1987, na cidade de Nova York, através do 

serviço “New York Cares”, porém fora somente criada em 1990, pelo Presidente 

George H. W. Bush como uma organização independente, não partidária, sem fins 

lucrativos, para incentivar e capacitar o espírito de serviço voluntário. 

Em 1991, o Centro Nacional de Voluntários, acima explicado, se juntou ao 

“Points of Light Foundation”, formando uma rede nacional de voluntariado, atuando 

como centro comunitário para unir voluntários às oportunidades, trabalhar com 

organizações sem fins lucrativos locais e empresas para estabelecer e melhorar 

programas de voluntariado e, em geral, reforçar a infraestrutura local para a 

comunidade de voluntariado. 

Anos depois, a fundação, que já possuía relevância nacional, se fundiu 

com outra rede de voluntários, “handsOn”, formando a  “Points of Light”, maior 

organização voluntária de gestão e compromisso cívico dos Estados Unidos.  

A “Points of Light” tomou relevância mundial e atualmente está 

disseminada em 22 países, com aproximadamente 250 filiais. Em 2012, a 

                                                           
5
 Americorps Annual Report- https://www.nationalservice.gov/programs/americorps  

https://www.nationalservice.gov/programs/americorps


 

17 
 

organização mobilizou quatro milhões de voluntários em “30 milhões de horas de 

serviço”, com valor estimado de US $ 635 milhões6. 

Com o objetivo de reconhecer os cidadãos americanos, que tinham ação 

voluntária direta e faziam diferença em suas comunidades, resolvendo alguns dos 

problemas sociais, o Presidente Bush criou o “Prêmio Daily Point of Light”, ainda em 

1989. O presidente concentrou grande atenção nesses indivíduos e organizações, 

tanto para honrá-los pelo seu trabalho quanto para chamar a nação para se juntar a 

eles e multiplicar seus esforços. Durante seu governo, o Presidente reconheceu 

formalmente mais de 1.000 voluntários como "pontos de luz".  

Anos depois da criação deste prêmio, seu filho e também Presidente, 

George Bush, enalteceu a importância e a necessidade do serviço voluntário, assim 

como a relevância da organização “Points of Light”: 

“Os pontos da luz são a alma da 

América. São pessoas comuns que se aproximam 

de si mesmas para tocar as vidas dos 

necessitados, trazendo esperança e 

oportunidade, cuidado e amizade. Ao dar tão 

generosamente de si mesmos, esses indivíduos 

notáveis nos mostram não só o que é melhor em 

nossa herança, mas o que todos somos 

chamados a se tornar "7. Presidente George Bush, 

2003. 

Na mesma esteira do prêmio da entidade “Points of Light”, o conselho 

presidencial do “Serviço e Participação Cívica” lançou o “Prêmio de Serviço 

Voluntário do Presidente”, em 2003 estabelecido por ordem executiva do Presidente 

George W. Bush, com o objetivo de reconhecer a importância dos voluntários para a 

força e identidade nacional dos Estados Unidos e, além disso, honrar os voluntários 

profundamente engajados, cujo serviço se multiplica através da inspiração passada 

a outros cidadãos.   

                                                           
6
 “Points of Light annual Review”-  disponível em http://www.pointsoflight.org/  

7
  The Points of Light Movement: The President's Report to the Nation. Executive Office of the President, 

1993 

http://www.pointsoflight.org/
https://books.google.com/books/about/The_Points_of_light_movement.html?id=cH8vlwSAjv0C
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O “Prêmio do Serviço de Voluntários do Presidente” reconhece, celebra e 

mantém como inspiração aqueles americanos que trazem um impacto positivo como 

voluntários comprometidos. O Prêmio permite que organizações comunitárias 

ampliem sua gratidão juntando-se ao Presidente dos Estados Unidos para agradecer 

seus voluntários mais dedicados. Esta premiação é divida em quatro categorias - 

bronze, prata, ouro e “Call to service”, variando de acordo com o número de horas 

dedicadas ao voluntariado, sendo a categoria “call to service” destinada a cidadãos 

que dedicaram mais de 4.000 horas à sociedade. 

Assim como a iniciativa Presidencial de reconhecimento aos voluntários 

norte-americanos, o Presidente Richard Nixon, em 1974, criou a semana do 

voluntariado, levando em consideração o crescente engajamento social e a 

necessidade de ampliação destas ações.  

O Presidente Nixon, em seu discurso da proclamação desta semana de 

engajamento social, destacou que, naquele momento, mais de 90 mil voluntários 

serviam suas comunidades através de serviços do Governo, sem contabilizar os 

outros milhares de voluntários em programas de entidades sociais.   

“Peço a todos os americanos a 

observarem essa semana buscando uma área em 

sua comunidade em que eles possam dar a um 

indivíduo carente ou uma causa digna, dedicando 

algumas horas, ou mais, a cada semana a prestar 

serviço voluntário. Apelo a todas as comunidades 

dos Estados Unidos para que reconheçam os 

voluntários observando a semana com cerimônias 

especiais para honrar aqueles que deram 

inúmeras horas para o melhoramento de nossas 

comunidades e o modo de vida americano.”, 

NIXON, Richard, 1974 8 

 

                                                           
8
 Proclamation 4288—National Volunteer Week, 1974, disponível em 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=77158&st=volunteer&st1=week  

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=77158&st=volunteer&st1=week
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Assim como outros Presidentes, já citados, o Presidente Barack Obama 

atuou fortemente no incentivo do voluntariado nos Estados Unidos. Em seu primeiro 

ano de Governo, Obama assinou o “Serve America Act”, que consiste na 

reautorização e reforma das leis do Serviço Nacional, ou seja, as melhorias nas 

disposições sobre voluntários, sobre engajamento social e também o financiamento 

dos programas nacionais de serviço social. 

Com este ato, foram criados cinco novos órgãos de atendimento social, 

que abordam as necessidades das comunidades de baixa renda. Estes incluem um 

corpo de energia limpa para incentivar a eficiência e conservação de energia; um 

Corpo de Educação para ajudar a aumentar o envolvimento, a realização e a 

graduação dos alunos; um corpo de futuros saudáveis para melhorar o acesso aos 

cuidados de saúde; um Serviço de Veteranos para melhorar os serviços para 

veteranos; e um corpo de oportunidades.9 

O ato Edward M. Kennedy Serve America, assinado por Obama, expandiu 

o número de voluntários em todo o país de 75.000 a 250.000. Sob o Serve America 

Act, a lista de programas da AmeriCorps foi expandida. 

Para implementar originalmente o Serve America Act, o presidente Barack 

Obama solicitou e recebeu aprovação do Congresso para investir US $ 1,149 bilhão 

para o Serviço Social Nacional. Esta aprovação orçamentária marcou um enorme 

aumento no financiamento de Serviços na América. 

O Presidente Barack Obama, não satisfeito em triplicar o número de 

voluntários nos programas do Governo, em seu último ano de mandato, em seu 

discurso da semana de voluntariado, não somente enalteceu aqueles que estavam 

engajados socialmente como mostrou a importância de cada dia mais os americanos 

disporem de seu tempo para o próximo e para seu País.  

Obama destacou que, em seus oito anos de governo, ele buscou apoiar e 

viabilizar as ações voluntárias. 

Nos parques nacionais, escolas 

públicas e abrigos de animais os voluntários se 

destacam em comunidades em toda a América, 

                                                           
9
 National Service Act- https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ13/pdf/PLAW-111publ13.pdf  

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ13/pdf/PLAW-111publ13.pdf
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dedicados a uma causa maior do que eles. Em 

crises e desastres, eles oferecem não só bens e 

recursos, mas também compreensão e simpatia 

para aqueles desesperados e perturbados. Nos 

bairros menos favorecidos, voluntários ajudam a 

cultivar esperança e inspiração, reverter a 

pobreza e os obstáculos para a oportunidade. As 

gerações desses heróis frequentemente 

desconhecidos - impulsionados pela convicção de 

que todos nós temos uma participação um no 

outro - levantaram os que conhecem e os que não 

o fazem, tornando nossa Nação e nosso mundo 

um lugar melhor”. Obama, 2016 

 

Presidente Obama enaltece em seu discurso, ainda, que os voluntários 

ajudam a impulsionar o progresso dos Estados Unidos, dia após dia, fazendo 

sacrifícios para expandir a promessa e a possibilidade. Durante a Semana Nacional 

dos Voluntários, Obama incentivou os cidadãos a lançarem mão do cinismo, que diz 

que uma pessoa não pode fazer a diferença na vida dos outros, buscando abraçar 

cada uma das responsabilidades individuais para servir e dar forma a um futuro 

melhor para todos. 

Como pudemos observar, a história do serviço social, voluntariado, nos 

Estados Unidos, caminha lado a lado com a história do País. Desde a Guerra Civil, a 

luta pela Independência, passando pela grande depressão, duas grandes guerras e 

atualmente os desafios da globalização, o cidadão norte-americano incorporou e 

internalizou o “espírito” cidadão e de ajuda ao próximo, servindo de exemplo para 

outros países.  

Organizações sociais, das mais diversas origens e com os mais diversos 

objetivos foram criadas ao longo destes anos, sendo todas elas com o mesmo fim, 

auxiliar e engajar os cidadãos americanos no serviço social, de voluntariado, 

buscando tornar os Estados Unidos um país melhor e de menos desigualdade.  
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O tempo mostrou que as dificuldades uniram o povo americano pela 

causa social, pelo bem de todos e dos Estados Unidos.   
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