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Resumo  
O voluntariado em parques e outras áreas protegidas é uma tradição em vários países do mundo, 
e nos últimos anos, o interesse pelo tema tem crescido. O programa de voluntariado do ICMBio 
teve início em 2009 e vem passando por reformulações desde 2016. A pesquisa cujos resultados 
são aqui apresentados foi realizada por meio da aplicação de questionários junto a 34 
voluntários participantes do 1o Seminário de Voluntariado do ICMBio, realizado em Brasília - 
DF, em julho de 2017, e seu objetivo foi ampliar a compreensão sobre o perfil e a motivação 
dos voluntários do ICMBio, coletar suas impressões sobre a experiência e entender sua 
percepção sobre a contribuição que o programa fornece para a conservação da biodiversidade. 
Os resultados demonstram que as avaliações em relação a experiência foram bastante positivas, 
com alguns aspectos necessitando de aprimoramentos e mais investimentos, segundo os 
voluntários. Os participantes identificam uma série de benefícios associados ao programa que 
abrangem os voluntários, as unidades, o SNUC e a conservação da biodiversidade, 
demonstrando um alinhamento entre os objetivos do programa e a percepção dos voluntários e 
sugerindo que a sua reestruturação está no caminho certo. 
 
Palavras-chave: Áreas protegidas; Voluntários; Gestão participativa; ICMBio. 
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Introdução 

  

A participação de voluntários na conservação ambiental tem crescido de forma 

exponencial ao redor do mundo (MILLER-RUSHING; PRIMACK; BONNEY, 2012), 

com destaque para o voluntariado em parques e outras áreas protegidas (MMA, 2002). 

Os Estados Unidos são considerados uma referência em relação ao trabalho voluntário, 

sendo que pesquisas apontam que uma em cada três pessoas desenvolve este tipo de 

atividade e entre os jovens a proporção é ainda maior: seis em cada dez jovens americanos 

participam de atividades voluntárias (MMA, 2002). Essa disposição para o trabalho 

voluntário alcança as áreas naturais protegidas do país. Prova disso é que no ano de 2016 

o Serviço Nacional de Parques que contava com cerca de 22.000 funcionários 

permanentes ou temporários, recebeu 340.000 voluntários (NPS, 2017).  

Autores já apontaram a importância de voluntários no aumento da efetividade das 

áreas protegidas (CHIARAVALLOTI et al., 2015) e no monitoramento participativo da 

biodiversidade (CONSTANTINO et al., 2012), o que assume ainda mais destaque em um 

país como o Brasil que apresenta um dos maiores sistemas de áreas protegidas do mundo 

e uma importante sociobiodiversidade (MACHADO et al., 2012; NOLTE; AGRAWAL; 

BARRETO, 2013; SILVA, 2005). 

No Brasil o trabalho voluntário foi primeiramente regulamentado pela Lei no 

9.608/98. A atual redação, Lei no 13.297/06, define o serviço voluntário como 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  

Recentemente, o tema do voluntariado ganhou nova força com a publicação do Decreto 

nº 9.149/2017, que criou o Programa Nacional de Voluntariado e instituiu o Prêmio 

Nacional do Voluntariado. Entre outros objetivos, o decreto busca a promoção, a 

valorização e o reconhecimento do voluntariado no país, o desenvolvimento da cultura da 

educação para a cidadania e a participação ativa da sociedade na implementação dos 

objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. 

O voluntariado junto a unidades de conservação (UCs) federais, foi 

regulamentado no ano de 2002 com a publicação do Decreto do Ministério do Meio 

Ambiente nº 4.519/2002. Nesse ano, uma série de ações de estímulo a atividade voluntaria 
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foi realizada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), entre elas o Seminário 

Voluntários nos Parques do Brasil:  Conduta Consciente, Ética e 

Cidadania Manual de Planejamento e Operação   de Programas de 

Voluntariado em Unidades de Conservação

voluntariado foi implantada com divulgação na mídia e o estabelecimento de um portal 

na internet (www.parquesdobrasil.org.br), hoje desativado, no qual era possível encontrar 

informações sobre as UCs que disponibilizavam vagas e realizar um cadastro de 

interessados. 

Posteriormente, em 2005, foi publicada a Portaria n° 19/2005 do MMA, que 

dispôs sobre a criação de um programa de voluntariado nas UCs federais. Ainda em 2005, 

o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) 

criou o Programa Agente Ambiental Voluntário (PAAV) através da Instrução Normativa 

IBAMA no 66/2005. O Programa era voltado para pessoas que viviam no entorno de UCs, 

com idade a partir de 18 anos, que desejassem participar de ações voluntárias tais como 

educação ambiental, conservação, preservação e proteção dos recursos naturais.  

Em 2009 foi publicada uma Instrução Normativa do ICMBio no 03/2009 

estabelecendo as diretrizes, normas e procedimentos para implementação do programa no 

âmbito do ICMBio. Inicialmente o Programa Nacional de Voluntariado - PNV290 esteve 

voltado às ações de emergências ambientais e de fiscalização (mais precisamente 

monitoramento) como estratégia de aumento de mão de obra. Posteriormente, aumentou 

a oferta de vagas em outras linhas temáticas, envolvendo atividades vinculadas à pesquisa 

da biodiversidade e ao uso público, mas ainda com ênfase no incremento de força de 

trabalho (DAU, 2015). A partir de 2015, o programa passou a ser rediscutido na 

instituição. A coordenação nacional, que ficava a cargo da Coordenação Geral de 

Proteção, passou a ser realizada pela Coordenação Geral de Gestão Socioambiental, 

vinculada à Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial em Unidades 

de Conservação e novas diretrizes foram discutidas para o programa com o objetivo de 

torná-lo mais estratégico e desenvolver ações de forma mais coordenada (ICMBio, 2016).  

Um dos resultados foi a publicação da nova Instrução Normativa do ICMBio no 

Dispõe sobre o Programa de Voluntariado no âmbito do Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade

290  
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procedimentos para implementação do Programa de Voluntariado do ICMBio.  Entre os 

principais avanços em relação às normas anteriores estão a ampliação das linhas 

temáticas, das possibilidades de atuação dos voluntários e das unidades organizacionais 

em que os voluntários podem atuar, o fortalecimento da coordenação nacional do 

programa e as novas possibilidades de estabelecimento de parcerias (ICMBio, 2016). O 

novo direcionamento institucional para o tema, associado às parcerias que foram 

estabelecidas a nível nacional, permitiu a realização de algumas ações estruturantes no 

programa. Entre os parceiros atuais que trabalham junto à coordenação nacional do 

programa estão IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecológicas, WWF-Brasil e Serviço Florestal 

dos Estados Unidos. Além disso, para orientar e incentivar as unidades organizacionais a 

buscarem outras parcerias regionais e locais, o ICMBio está trabalhando na definição das 

diretrizes e procedimentos e na elaboração de modelos de acordo de cooperação, 

alinhados ao novo marco regulatório das organizações da sociedade civil.  

Dentre as principais ações realizadas para a reestruturação do programa até o 

momento estão: I. a elaboração de um planejamento estratégico (CANVAS); II. a 

produção de guias de orientação para o gestor e para o voluntário; III. a produção de 

vídeos institucionais para difundir e promover o voluntariado; IV. a elaboração de nova 

identidade visual e confecção de uniformes para os voluntários do programa e; V. a 

Seminário de Voluntariado do ICMBio  Experiências Internacionais de 

Voluntariado em Áreas Protegidas Oficina de Boas Práticas em Voluntariado no 

ICMBio m Brasília - DF, em julho de 2017; VI: a criação da coluna 

"Voluntariado" dentro do ICMBio em FOCO, revista eletrônica interna do ICMBio, para 

estímulo e vasão de experiências e conteúdo do programa sob a ótica de gestores, 

voluntários e parceiros (ICMBio, 2017).  

Segundo a atual coordenação do programa, sua reestruturação foi valiosa no 

sentido de possibilitar repensar o programa e entender que o trabalho voluntário é muito 

mais do que apoio às atividades das unidades organizacionais, é uma estratégia de gestão, 

de integrar a sociedade ao importante trabalho de conservar e proteger a 

sociobiodiversidade (ICMBio, 2017). Assim, outra mudança na forma de condução do 

programa é representada pelo envolvimento de entidades parceiras, gestores do programa 

nas unidades descentralizadas do ICMBio e um número crescente de voluntários nas 

discussões e reflexões sobre o desenvolvimento do programa. Um dos primeiros produtos 

deste trabalho conjunto foi a definição do propósito do programa de voluntariado, que 
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permitisse comunicar claramente o objetivo da instituição para o envolvimento de 

Promover o engajamento da sociedade na conservação da 

biodiversidade por meio da ação voluntária e do reconhecimento público dessa 

. 

Estas ações promoveram o revigoramento do voluntariado na instituição e, em 

julho de 2017, o ICMBio já contabilizava 137 unidades organizacionais aderidas ao 

programa desde 2009. Entre 2016 e 2017 foram registrados 1.754 voluntários e mais de 

2.607 horas de trabalho (ICMBio, 2017), números que possivelmente estão subestimados 

devido ao sistema de registro estar em processo de aprimoramento, mas que tendem a 

crescer como resultado da série de ações de estímulo promovidas pelo programa.   

Como já destacado por Amador e Palma (2013) o trabalho voluntário em UCs 

pode ser uma importante ferramenta para a democratização da gestão da unidade, 

possibilitando um maior envolvimento da população na conservação dos recursos 

naturais. Essa pode ser mais uma estratégia de ampliação da participação da sociedade na 

gestão de UCs.  O voluntariado também tem destaque no Decreto no 5.758/2006, que 

instituiu o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas  PNAP e que recomenda que 

a promoção do serviço voluntário no apoio às UCs seja uma das estratégias para mobilizar 

aprimorar o 

planejamento e a gestão do SNUC  

O objetivo do presente trabalho foi ampliar a compreensão sobre o perfil e a 

motivação dos voluntários que têm atuado em atividades junto ao ICMBio, bem como 

coletar suas impressões sobre a experiência por meio de uma avaliação do processo e seus 

aprendizados. Além disso, busca entender qual é a percepção de uma parcela dos 

participantes do programa sobre a contribuição que este pode fornecer para a conservação 

da biodiversidade brasileira. 

 

2. Metodologia 

O levantamento de informações foi realizado através da aplicação de um 

questionário semiestruturado contendo 13 perguntas fechadas e abertas aos voluntários 

que participaram do 1º Seminário de Voluntariado do ICMBio e da Oficina de Boas 

Práticas em Voluntariado no ICMBio, realizados em julho de 2017. O preenchimento dos 

questionários foi realizado durante a plenária de encerramento da oficina e os voluntários 

foram orientados a esclarecerem dúvidas, quando foi o caso. A oficina foi um evento 
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restrito a participantes inscritos e os voluntários presentes foram indicados pelas unidades 

em que atuam ou convidados pela coordenação nacional do programa, por seu destaque 

no desenvolvimento de suas atividades junto ao ICMBio. Participaram da pesquisa 34 

voluntários representantes de 15 unidades da federação e mais de 18 unidades 

organizacionais do ICMBio.  

Todos os dados foram organizados em uma planilha Excel, de acordo com as 

respostas de cada pesquisado, sendo que para as questões abertas foram realizadas 

análises de conteúdo que permitiram a classificação dos dados em diferentes categorias 

facilitando a sua interpretação. 

 

3. Resultados e discussão 

 

Participaram da pesquisa 34 voluntários de 15 unidades da federação e que 

desenvolveram suas atividades em mais de 18 unidades do ICMBio, entre UCs e Centros 

Nacionais de Pesquisa e Conservação. A origem predominante dos voluntários foi o 

Distrito Federal com 23% dos participantes, seguido do Pará e Minas Gerais com 12% 

cada, e São Paulo e Rio de Janeiro com 9% cada. Outros estados com representantes 

foram Santa Catarina, Amazonas, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Sul, Mato Grosso 

do Sul, Sergipe, Paraná, Bahia e Mato Grosso.  

Em relação às categorias de UCs onde as atividades foram realizadas, 18 

voluntários (53%) atuaram em Parques, seis voluntários (18%) em Reservas Extrativistas, 

dois (6%) em Florestas Nacionais, um (3%) em Estação Ecológica e sete não citaram a 

unidade. 

Entre os voluntários, 44% eram do sexo feminino e 56% do sexo masculino. A 

grande maioria era solteira (65%) e a idade dos voluntários variou entre 15 e 65 anos, 

sendo que a faixa etária predominante foi entre 19 e 28 anos, correspondendo a 44% dos 

voluntários (Figura 01). A escolaridade predominante foi o ensino superior completo 

(25%), seguido por pós-graduação (21%) e superior incompleto (18%), demonstrando 

elevado nível de escolaridade.  

Entre os participantes da pesquisa 86% já haviam desenvolvido atividades de 

voluntariado anteriormente, sendo que a maioria deles (44%) desenvolveram atividades 

relacionados com meio ambiente e 28% já haviam participado de ações junto ao ICMBio. 
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Cerca de 14 % já haviam desenvolvidos atividades de voluntariado sem relação com meio 

ambiente e, apenas 14% nunca havia participado de nenhuma ação de voluntariado. 

 

 

 

Figura 01. Perfil dos voluntários de unidades do ICMBio participantes da pesquisa. A. Faixa etária. B. 
Estado civil. C. Escolaridade. D. Realização de trabalho voluntário anterior. 

 

A grande maioria dos voluntários (65%) já conhecia a unidade onde realizou 

atividades voluntárias, seja como morador da área ou do entorno (26%), visitante (21%), 

realizando atividades de educação ambiental (9%) ou a trabalho (9%) (Figura 02). Os 

voluntários que citaram a opção outros já haviam estado no local exercendo atividades 

A 

C D 

B 
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relacionadas ao monitoramento da biodiversidade e ao estágio supervisionado da 

graduação. Apenas 35 % alegaram que não conheciam a unidade ou conheciam apenas 

de ouvir falar. Os resultados sugerem que o conhecimento do voluntário sobre a UC, a 

existência de experiências positivas associadas a ela e uma relação harmoniosa entre a 

gestão e as comunidades que residem em seu interior ou entorno reforçam a disposição 

para o trabalho voluntário no local.  

 

 

Figura 02. Conhecimento anterior dos voluntários sobre a unidade onde realizaram atividades. 

 

Souza e Schulze (2011) em uma pesquisa realizada junto a 100 visitantes no 

Parque Nacional do Iguaçu identificaram uma alta disponibilidade para a realização de 

trabalhos voluntários entre os entrevistados, com 44% demonstrando interesse em atuar 

como voluntário na UC. As atividades que despertavam o maior interesse para a 

realização de voluntariado eram: educação ambiental (41%), recepção e orientação aos 

visitantes (33%), manutenção de trilhas e instalações (10%), combate a incêndios (10%), 

atividades de guarda ou segurança do local (4%) e manutenção de barcos ou 

equipamentos (2%). Esse resultado destaca a relação entre visitação e voluntariado, 

mostrando a importância das UCs estarem preparadas para receberem visitantes e 

oferecerem experiências positivas a estes.  

Segundo Weber (2014) que realizou um estudo sobre os voluntários do Serviço 

Nacional de Parques dos Estados Unidos, é possível identificar uma série de motivações 

para o trabalho voluntário, que podem ser classificadas como altruístas ou egoístas. Entre 

as altruístas estão o desejo de contribuir para a conservação da natureza, a possibilidade 

de envolvimento no serviço público, a oportunidade de se envolver e se dedicar a proteção 
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de uma área em particular e a possibilidade de ajudar a conservar uma área para futuras 

gerações. Entre as motivações egoístas estão a possibilidade de uma experiência que 

auxiliará no desenvolvimento profissional e de habilidades pessoais e a ampliação das 

oportunidades de inserção no mercado de trabalho. Alguns voluntários também 

consideram um privilégio a oportunidade de acessar alguns dos lugares mais bonitos do 

país.  

No presente estudo foi possível verificar ambas as categorias de motivação. O 

por 79% dos participantes (Figura 03). Outras motivações que se destacaram foram a 

e 

 

Caldana e Figueiredo (2008) fazem uma reflexão interessante sobre a atuação 

voluntária como promotora de níveis de satisfação das necessidades individuais dos 

envolvidos, que em parte, deixaram de ser supridas pelo sistema de trabalho, sob o capital. 

No entanto, seria necessário um maior aprofundamento dos estudos para avaliar essa 

relação junto aos voluntários do programa. 
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Figura 03. Motivação dos participantes para a realização do trabalho voluntário nas unidades do ICMBio. 

 

De acordo com o artigo 6º da Instrução Normativa ICMBio no 03/2016 as 

seguintes linhas temáticas que podem receber voluntários são: I- o manejo para 

conservação; II- pesquisa e monitoramento; III- gestão socioambiental; IV- uso público 

e negócios; V- consolidação territorial; VI- produção e uso sustentável; VII- proteção 

ambiental; VIII- comunicação; e IX - administração. Dentre os voluntários que 

participaram da presente pesquisa, as linhas temáticas que mais se destacaram foram o 

uso público e negócios e o manejo para a conservação, com 35% e 26% de participação, 

respectivamente (Figura 04). No entanto, dados do programa indicam que os 

macroprocessos com maior adesão de voluntários, até o momento, foram pesquisa e 

monitoramento, uso público e negócios e gestão socioambiental. Essa diferença 

provavelmente ocorreu pelo fato dos voluntários participantes da pesquisa terem sido 

selecionados de forma não aleatória e reforça a necessidade de ampliação da pesquisa.  
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Figura 04. Linhas temáticas em que o voluntário desenvolveu suas atividades durante o voluntariado nas 
unidades do ICMBio. 

 

A divulgação do programa de voluntariado e das oportunidades de 

desenvolvimento de atividades voluntárias no ICMBio é um aspecto importante para o 

crescimento e fortalecimento do programa e está entre as prioridades da coordenação. 

Entre os participantes da pesquisa, a maioria soube da oportunidade de voluntariar através 

de amigos (35%), seguido por redes sociais (24%), na instituição onde trabalha/estuda 

(21%), no site do ICMBio (18%) ou edital de chamada (6%) (Figura 05). Os voluntários 

instituições ou residem próximo à área. Existe ainda uma pequena porcentagem (9%) que 

alegou ter entrado em contato com a unidade para se informar sobre a possibilidade do 

voluntariado.  
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Figura 05. Meio pelo qual o voluntário ficou sabendo sobre a oportunidade de voluntariar na unidade do 
ICMBio. 

 

Quando questionados se gostariam de realizar novamente atividades de 

voluntariado em unidades do ICMBio, 94% dos participantes responderam sim, o que 

demonstra que a experiência parece ter sido bastante positiva. Dentre os participantes 6% 

não responderam a essa questão. 

O MMA (2002) reforça a importância da implantação de sistemas de avaliação do 

programa pelos voluntários, que podem fornecer contribuições e sugestões relevantes 

para o seu aprimoramento.  Segundo a instituição o sistema também deverá incluir a 

avaliação da atuação do voluntário, que poderá se aperfeiçoar com as contribuições do 

 

Os resultados das avaliações realizadas pelos voluntários sobre sua experiência 

evidenciaram que, de forma geral, a maioria dos itens foi muito bem avaliada (Figura 

06

conhecimentos que poderão auxil
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Figura 06. Avaliação da experiência pelos voluntários do ICMBio considerando uma escala de muito ruim, 
ruim, boa, muito boa e ótima para cada aspecto analisado. 

 

Nota-se pelas avaliações que o programa de voluntariado contribui fortemente 

para ampliar o conhecimento dos voluntários sobre temas ligados à conservação, pois 

todos os itens relacionados com esse aspecto foram muito bem avaliados. O maior 

envolvimento do 

também parece estar sendo alcançado, sendo refletido no sentimento dos participantes de 

que estão contribuindo com uma boa causa. O relacionamento tanto com a equipe, quanto 

com outros voluntários, e o recebimento de orientações durante as atividades também são 

considerados bastante positivos.  

podem ser considerados elementos que necessitam de maior atenção por parte do ICMBio 
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18% de avaliações negativas. Alguns aspectos avaliados positivamente pela maioria 

receberam avaliação negativa de uma porcentagem menor de voluntários: I. 

 

De acordo com os resultados é possível observar que os tópicos relacionados a 

infraestrutura e a divulgação de informações e comunicação com as unidades carecem de 

aprimoramento. Isto corrobora a avaliação da equipe de coordenação do programa, que, 

juntamente com as instituições parceiras, tem trabalhado para ampliar as estratégias de 

divulgação do programa e qualificar a atuação das pessoas envolvidas em sua 

implantação.  

No entanto, a expansão do programa encontra como principais desafios a 

disponibilização de infraestrutura nas unidades de conservação, tanto para realização de 

tarefas diárias como alojamentos para permanência por períodos maiores, e a limitação 

de recursos orçamentários para viabilizar a realização das atividades. Dentre os próximos 

passos para reestruturação do programa estão o estabelecimento de procedimentos 

simplificados para formalização de parcerias locais e a discussão de mecanismos de 

sustentabilidade financeira para o programa. Tais desafios, porém, vão além das questões 

relacionadas ao voluntariado e representam uma carência do sistema de UCs, de forma 

geral.  

A clareza em relação ao seu papel e atividades a serem realizadas e o tempo 

dedicado ao voluntariado são elementos que também receberam avaliações mais baixas 

do que a média e possivelmente poderão ser aprimoradas a partir da ampla divulgação do 

Guia de Gestão do Programa de Voluntariado

Guia do Voluntário

fundamental, porém, o desenvolvimento de um plano de capacitação abrangente, que 

utilize os guias e outras estratégias de formação presencial e à distância, para aprimorar 

o planejamento das unidades para o recebimento dos voluntários. 
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Além da avaliação da experiência, também foi solicitado aos voluntários que 

realizassem sugestões para possíveis aprimoramentos do programa de voluntariado. Ao 

todo, 25 voluntários fizeram 35 sugestões (Tabela 01).  

 
Tabela 01. Sugestões apresentadas pelos voluntários para o aprimoramento do programa, número de 
citações para cada uma e % dos voluntários que participaram da pesquisa e que realizaram a sugestão. 

Sugestões dos Voluntár ios para o Apr imoramento do Programa 
Número de 

citações 

% em 

relação 

aos 

voluntár i

os 

Melhorar a divulgação do programa e a comunicação com a UC 7 21% 

Aumentar o apoio ao voluntário 7 21% 

Ampliar o programa e o investimento de recursos 5 15% 

Mais servidores dedicados ao voluntariado e alinhados com o 

planejamento das atividades 
5 15% 

Mais direcionamento para pesquisa, monitoramento e uso público 3 9% 

Diminuir a burocracia 2 6% 

Envolver a comunidade local 2 6% 

Ampliar o perfil do público 1 3% 

Aumentar a autonomia do voluntário 1 3% 

Capacitação 1 3% 

Inserir as brigadas voluntárias 1 3% 

  

Entre os principais aspectos que devem ser aprimorados no programa, segundo os 

voluntários, estão a divulgação do programa e a comunicação com a UC, citado por 21%, 

e o aumento do apoio ao voluntário relacionado a transporte, hospedagem e alimentação, 

também citado por 21%. A ampliação do programa e dos investimentos em sua 

estruturação foram citados por 15%.  

É possível observar que existe uma correlação entre os resultados obtidos na 

avaliação da experiência e as sugestões de aprimoramento do programa. Itens 

relacionados com as informações disponíveis sobre o programa e as oportunidades de 

voluntariado receberam o maior índice de avaliações negativas e também surgiram como 

uma das principais sugestões de aprimoramento. Outro aspecto que se destacou com 

menor porcentagem de avaliações positivas foi a infraestrutura oferecida ao voluntário e 

que se relaciona com as sugestões referentes ao aumento do apoio ao voluntariado e à 

ampliação do programa e dos recursos investidos. Vale destacar que o estabelecimento 
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de novas parcerias de abrangência nacional, regional ou local são importantes 

instrumentos para a ampliação e aprimoramento do programa.  

Outro aspecto que se destacou, sendo citado por 15% dos participantes, foi a 

necessidade de mais servidores das unidades se envolverem com as atividades, e de a 

equipe estar alinhada com o planejamento das atividades voluntárias. Esse tópico pode 

estar ass

sentido, o MMA (2002) chama a atenção para a importância do planejamento a partir de 

uma análise das necessidades da unidade, de suas metas de gestão e da disponibilidade 

dos voluntários, e ressalta que quanto maior o envolvimento de toda a equipe da UC 

melhores serão os resultados. O envolvimento do voluntário no processo de 

planejamento, também é desejável pois auxiliará na clareza das atividades a serem 

realizadas e na compreensão de como as suas ações estão contribuindo para o alcance dos 

objetivos de gestão da unidade.  

Souza e Schulze (2011) também chamam a atenção para a necessidade de 

planejamento, ressaltando a importância da existência de um cronograma detalhado para 

cada voluntário e cada local, visando respeitar a quantidade de gestores e funcionários 

disponíveis para orientação dos voluntários e buscando uma experiência positiva para 

todas as partes envolvidas. 

Segundo o ICMBio (2017), as ações prioritárias para o fortalecimento do 

programa a partir de agora são: I. estimular a busca e formalização de parcerias locais, 

regionais e nacionais, considerando a Lei no 13.019/2014; II. ampliar a sustentabilidade 

financeira do programa, comprovando os ganhos econômicos de se investir no 

voluntariado e buscando alternativas de custeio; III. definir orientações em relação à 

contratação de seguros; IV. ampliar o reconhecimento dos voluntários com diferentes 

estratégias; V. ampliar as estratégias de divulgação do programa e seus resultados; VI. 

implantar sistema informatizado de gestão do programa e; VII. elaborar e executar um 

programa de formação abrangente. Acredita-se que essas estratégias trarão respostas 

positivas à maioria das sugestões de aprimoramento realizadas pelos voluntários.  

Como pode ser observado na avaliação da experiência realizada pelos voluntários, 

os aspectos relacionados a obtenção de conhecimentos foram muito bem avaliados. Esse 

r

voluntariado ampliou o seu conhecimento ou modificou a sua opinião sobre a importância 
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A maioria dos voluntários (88%) alegou que houve ampliação do conhecimento ou 

modificação de opinião sobre o tema, 6% alegou que não houve ampliação, pois já tinham 

conhecimento sobre o assunto e 6% não respondeu. Dentre os que responderam que houve 

mudança, 18 fizeram comentários adicionais, sendo que 67% estavam relacionados com 

a aquisição de novas experiências e conhecimentos sobre o tema, 13% com a 

oportunidade de contribuir e o sentimento de pertencimento associado ao trabalho 

voluntário e 8% com a oportunidade de crescimento pessoal. 

Quando questionados sobre quais contribuições eles acreditam que o programa de 

voluntariado poderá trazer para a conservação da biodiversidade brasileira, 47% deram 

opiniões favoráveis na sociedade, 35% citaram o sentimento de pertencimento que a 

experiência promoveu, 32% ressaltaram aspectos relacionados à formação de agentes de 

multiplicação de informações sobre a conservação da biodiversidade e sobre as UCs e 

aspectos relacionados à ampliação do conhecimento da sociedade de forma geral sobre a 

biodiversidade e as UCs, 24% citaram elementos associados ao aumento da força de 

trabalho nas unidades e a aproximação com as comunidades locais e 21% deram respostas 

relacionadas à sua mudança de comportamento (Tabela 02). 

 

Tabela 02. Percepção dos voluntários sobre a contribuição do programa de voluntariado para a conservação 
da biodiversidade brasileira. 

Percepção dos voluntários sobre a contribuição do programa para a 

conservação da biodiversidade brasileira 

Número de 

citações 

% em 

relação 

aos 

voluntá

rios 

Fortalecimento da causa com mais opiniões a favor da conservação da 

biodiversidade  
16 47% 

Maior sentimento de pertencimento dos envolvidos 12 35% 

Formação de agentes multiplicadores de informações sobre a conservação da 

biodiversidade e as UCs 
11 32% 

Ampliação do conhecimento da sociedade sobre biodiversidade/UC 11 32% 

Ampliação da força de trabalho para a conservação 8 24% 

Ampliação da aproximação com as comunidades locais  8 24% 

Promoção de mudança de comportamento 7 21% 
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Esses resultados estão alinhados com as novas diretrizes estratégicas e propósito 

do programa, dentre as quais a integração da sociedade à gestão das unidades e sua 

contribuição na missão de proteção da sociobiodiversidade são alguns dos elementos 

norteadores.  

Amador e Palma (2013), fazendo um balanço sobre os 10 anos do programa de 

voluntariado do Parque Nacional da Tijuca, também destacaram elementos similares. 

Segundo os autores, o programa tornou-se essencial para a conservação do parque, 

possuindo um efeito multiplicador e de mobilização da sociedade, seja pelos voluntários 

diretamente envolvidos seja pela repercussão na mídia. Dentre os principais aspectos 

positivos destacados pelos autores estão: a possibilidade de participação cidadã de 

voluntários (moradores do entorno) em atividades de conservação e conscientização do 

PNT; a parceria com órgãos públicos, ONGs e empresas patrocinadoras; a boa 

repercussão nos meios de comunicação; a contribuição do programa para o diálogo e a 

busca de solução para uma série de problemas e conflitos ambientais; e a participação da 

sociedade nas diversas ações de gestão do parque. 

Weber (2014) em sua avaliação sobre o programa de voluntariado do Serviço 

Nacional de Parques dos Estados Unidos também ressalta que um dos elementos mais 

importantes do programa é a possibilidade de envolvimento da sociedade na gestão destas 

áreas. 

Caldana e Figueiredo (2008) discutem que muitos programas de voluntariado, da 

forma como estão estruturados, tem gerado mais benefícios àqueles que fornecem a ajuda 

do que àqueles que a recebem. No caso da presente pesquisa, apesar das dificuldades que 

o programa ainda precisa superar, são claros os benefícios que este tem proporcionado 

aos voluntários. Já os impactos qualitativos que estas ações promovem diretamente na 

gestão das UCs ainda não foram mensurados. No entanto, os principais resultados do 

programa para as UCs e para o ICMBio vão muito além das ações realizadas nas unidades 

e estão relacionados, principalmente, aos benefícios da promoção de uma maior 

aproximação entre a sociedade e nossas áreas protegidas, do sentimento de pertencimento 

gerado e da possibilidade de ampliação da participação na gestão dessas áreas. Com os 

atores envolvidos pelo programa do voluntariado entendendo os processos de gestão das 

áreas protegidas e se envolvendo em outros espaços de participação social, postos ou não 

pelo órgão gestor. 
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Uma reflexão pertinente sobre programas de voluntariado foi feita por Weber 

(2014) em sua análise sobre o voluntariado no Serviço Nacional de Parques dos Estados 

Unidos. Segundo a avaliação da autora o voluntariado tem sido utilizado como estratégia 

de preenchimento de uma lacuna de mão-de-obra dado que a situação de orçamento da 

instituição é insuficiente e, por outro lado, a disponibilidade de voluntários é crescente. 

Essa situação, segundo a autora, tem mascarado as deficiências do sistema de parques aos 

cidadãos, que por sua vez, sem o conhecimento das reais deficiências do sistema não tem 

feito as pressões necessárias junto ao Congresso para a defesa das áreas e ampliação dos 

orçamentos. É uma preocupação do programa de voluntariado do ICMBio não seguir este 

caminho, mas trabalhar a criticidade dos envolvidos, tendo nos voluntários aliados pela 

defesa de um Estado mais forte. 

O programa de voluntariado no Brasil tem um longo caminho a percorrer até 

alcançar resultados similares aos obtidos em programas de outros países, e acredita-se, 

inclusive, que o programa pode auxiliar a mostrar à sociedade alguns dos desafios da 

gestão de áreas protegidas e da conservação do patrimônio natural e sociocultural 

brasileiro. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A maior aproximação da sociedade em ações relacionados a conservação da 

biodiversidade tem crescido, com milhares de pessoas ao redor do mundo atuando como 

voluntárias. O Brasil ainda encontra-se em um estágio bastante incipiente em relação ao 

tema, comparado com outros países como EUA, Inglaterra ou Austrália (p. ex. Weston et 

al., 2003). No entanto, temos um grande público em potencial. Segundo dados da 

Fundação Itaú Social, 28% dos brasileiros atuam ou já atuaram como voluntários e 58% 

tem disponibilidade para participar de ações voluntárias, sendo que a maioria afirma que 

desempenharia qualquer atividade (43%) (Fundação Itaú Social, 2014).  

Nesse sentido destaca-se o Programa de Voluntariado do ICMBio que a partir do 

ano de 2016 iniciou um processo de reestruturação visando tornar-se mais estratégico e 

ampliando a sua ênfase na integração da sociedade à gestão das unidades e na 

contribuição do programa na missão de proteção da sociobiodiversidade.  

A pesquisa realizada indicou uma relativa diversidade entre os perfis dos 

participantes, mas alguns aspectos se destacaram tais como a existência de um nível de 
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escolaridade mais elevado, a faixa etária entre 19 e 28 anos, o fato de já terem 

desenvolvido atividades de voluntariado anteriormente e também o seu conhecimento 

prévio da unidade onde as atividades foram realizadas.  

Várias são as motivações que levam ao trabalho voluntário, no entanto houve o 

elevados, com 94% dos participantes alegando que gostariam de realizar novamente 

atividades de voluntariado em unidades do ICMBio. Isso é reforçado pelas avaliações 

positivas que foram realizadas para a maioria dos itens, com destaque para a aquisição de 

novos conhecimentos envolvendo: a biodiversidade, as áreas protegidas, a unidade e sua 

missão, e conhecimentos que poderão auxiliar na vida profissional dos voluntários. O 

sentimento de que conseguiu contribuir para uma boa causa também teve grande 

destaque, assim como os aspectos relacionados ao relacionamento com a equipe e com 

outros voluntários. 

Já os elementos associados à infraestrutura, divulgação de informações e 

comunicação com as unidades, a clareza em relação ao seu papel e atividades a serem 

realizadas e o tempo dedicado ao voluntariado receberam avaliações menos positivas que 

a média. Destaca-se que estes foram alvo da maioria das sugestões realizadas pelos 

voluntários para o aprimoramento do programa, sendo a divulgação do programa e a 

comunicação com a UC, o aumento do apoio ao voluntário e a ampliação do programa e 

dos investimentos em sua estruturação as mais citadas.  

As prioridades de investimento do ICMBio no programa, se concretizadas, tais 

como o estímulo a formalização de parcerias, a ampliação da sua sustentabilidade 

financeira, a estruturação de questões relacionadas à segurança, a ampliação do 

reconhecimento dos voluntários e das estratégias de divulgação do programa e seus 

resultados, a implantação de sistemas de gestão do programa e a implantação de um 

programa de capacitação sobre o programa deverão resolver a maioria dessas questões.  

A percepção dos voluntários do programa que participaram da pesquisa sobre sua 

contribuição à conservação da biodiversidade brasileira está bastante alinhada com os 

objetivos estratégicos do programa, com a maioria dos participantes alegando aspectos 

favoráveis na sociedade, ao sentimento de pertencimento que a experiência promoveu, a 
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formação de agentes de multiplicação de informações sobre a conservação da 

biodiversidade e sobre as UCs e à mudanças de comportamento.  

Os resultados indicam que são inúmeros os benefícios associados ao voluntariado 

nas unidades do ICMBio e estes alcançam diferentes escalas. A nível individual a 

experiência parece estar contribuindo para a obtenção de novas experiências e 

conhecimentos para seus participantes e com o sentimento de que estes estão contribuindo 

com uma boa causa. Para as unidades onde as atividades são realizadas os benefícios estão 

relacionados à ampliação de informações sobre as características e desafios de gestão 

dessas áreas, à aproximação com as comunidades locais e sociedade de forma geral e à 

ampliação da participação na gestão. Com relação ao sistema de unidades de conservação 

e para a conservação da biodiversidade, o programa parece contribuir na formação de um 

agentes multiplicadores e a provocarem mudanças positivas. 

E finalmente, essa pesquisa indica quais pontos do programa de voluntariado 

deverá ser fortalecido para melhorar sua eficiência e eficácia, principalmente ajustando a 

estratégia das capacitações para um formato que fortaleça a criticidade sobre a gestão 

ambiental pública e ganhe parceiros na rede de pessoas atuantes (direta e indiretamente) 

na conservação da biodiversidade brasileira.  

Destaca-se que os participantes da presente pesquisa representam uma pequena 

amostra dos voluntários que tem atuado junto às unidades do ICMBio. Isso reforça a 

importância da ampliação de estudos como este e da institucionalização de sistemas de 

avaliação para os voluntários, o que já está sendo previsto pelo programa. A implantação 

de canais de diálogo e avaliações envolvendo os voluntários deverá auxiliar na 

compreensão da sua percepção sobre a experiência e certamente fornecerão contribuições 

valiosas para o aprimoramento do programa. 
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