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RESUMO 
 
 

O presente estudo tem como temática o trabalho voluntário desenvolvido no 

Refettorio Gastromotiva. Administrado pela Gastromotiva, uma Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), o local funciona como um 

restaurante comunitário com foco na oferta diária de refeições à população em 

situação de vulnerabilidade social na Cidade do Rio de Janeiro. Nesse contexto, 

intento analisar, sob uma perspectiva etnográfica, as lógicas que operam a 

construção das representações do trabalho voluntário, na ótica das pessoas que 

atuam como tais nesse espaço. Os objetivos do estudo são: descrever as 

motivações que encaminham pessoas a aderirem ao trabalho voluntário; mapear 

as lógicas constitutivas do seu fazer e discutir as lógicas que constroem as 

representações do trabalho voluntário nesse espaço, tendo como suporte teórico 

principal a Teoria da Dádiva de Marcel Mauss.  Utilizei como método o trabalho 

de campo etnográfico e como técnicas de pesquisa a observação participante, 

bem como entrevistas com a profissional responsável pela operacionalização do 

trabalho e com os voluntários. As lógicas que constituem as representações do 

trabalho voluntário no Refettorio se opõem, se justapõem e caminham num 

gradiente de aproximação e distanciamento. O fluxo das representações transita 

pelas vias da Religiosidade, da Política e da Retribuição, percorrendo um 

caminho entre a dádiva e o utilitarismo, entre interesse e desinteresse, 

configurando um caminho intersticial entre os paradigmas do holismo e do 

individualismo. 

 
Palavras-chave: Trabalho voluntário, Dádiva, Etnografia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ABSTRACT 
 
 
 

The subject of this study is the voluntary work developed at Refettorio 

Gastromotiva. Administered by Gastromotiva, a Civil Society Organization of 

Public Interest (OSCIP), Refettorio works as a community restaurant with a focus 

on offering daily meals to the vulnerable population in the City of Rio de Janeiro. 

In this context, I intend to analyze, under an ethnographic perspective, the logics 

that operate in the construction of the representations of voluntary work, from the 

perspective of the volunteers who act as such in this place. The objectives of the 

study are: to describe the motivations that lead people to join voluntary work; map 

the logics of their doing and discuss the logics that build the representations of 

voluntary work, having Marcel Mauss's Theory of Gift as a theoretical support. I 

used ethnographic fieldwork as a method and research techniques as participant 

observation, as well as interviews with the professional responsible for the 

operationalization of the work and with the volunteers. The logics that constitute 

the representations of voluntary work in the Refettorio are opposed, juxtaposed 

and move along a gradient of approximation and distance. The flow of 

representations passes through the ways of Religiosity, Politics and Retribution, 

going through a path between gift and utilitarianism, between interest and 

disinterest, configuring an interstitial path between the paradigms of holism and 

individualism. 

 
Keywords: Volunteer work, Gift, Ethnography. 
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INTRODUÇÃO 
 

  A presente monografia tem como temática o trabalho voluntário 

desenvolvido em Organizações Não-Governamentais (ONGs).  

Considerando este contexto ampliado pretendo analisar, sob uma 

perspectiva etnográfica, as lógicas que operam a construção das representações 

do trabalho voluntário, na ótica das pessoas que atuam como tais no Refettorio 

Gastromotiva do Rio de Janeiro. 

 Refettorio é um termo em latim que significa “servir para restaurar”. Usado 

no léxico da igreja católica, especialmente em referência a estruturas 

eclesiásticas antigas como uma abadia, um mosteiro ou um convento, designava 

o salão onde as refeições eram consumidas coletivamente (TRECCANI, 2019). 

  O Refettorio Gastromotiva é um espaço gastronômico que oferece 

refeições gratuitas à população em situação de vulnerabilidade social. Os 

serviços de acolhimento das pessoas beneficiadas e distribuição das refeições 

são operacionalizados exclusivamente por voluntários, os quais são 

fundamentais para que tais dinâmicas sejam postas em prática. Os voluntários 

também participam no preparo das refeições, mas existe uma equipe profissional 

do Refettorio responsável por essa atividade. O espaço e seus serviços estão 

vinculados à Gastromotiva, uma Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP) 1 no âmbito da Gastronomia Social 2.  

 Meu interesse no estudo do trabalho voluntário deve-se inicialmente à 

minha participação como tal nesse local, onde pude constatar por meio do 

convívio e da interação pessoal com outros voluntários, que diferentes motivos 

eram citados para a adesão à prática desse tipo de trabalho. Tal fato instigou-

 
1 Organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP) é uma qualificação jurídica atribuída a 
diferentes tipos de entidades privadas atuando em áreas típicas do setor público com interesse social, 
que podem ser financiadas pelo Estado ou pela iniciativa privada sem fins lucrativos. A OSCIP está prevista 
no ordenamento jurídico brasileiro como forma de facilitar parcerias e convênios com todos os níveis de 
governo e órgãos públicos (federal, estadual e municipal) e permite que doações realizadas por empresas 
possam ser descontadas no imposto de renda (SEBRAE NACIONAL, 2019).  
2 “Solução centrada no ser humano e que usa o poder da comida e da gastronomia para combater a 
desigualdade social e o desperdício de alimentos, melhorar a educação nutricional e criar empregos 
(GASTROMOTIVA, 2019).” “São 4 os pilares que sustentam a Gastronomia Social: alimento e dignidade, 
aproveitamento de alimentos, empoderamento de jovens, e educação e saúde. O movimento inclui: usar 
a comida para criar uma sociedade mais inclusiva, favorecer a educação culinária para trazer 
oportunidade e dignidade e, construir empatia e sentido de comunidade pela comida. Ao desencadear 
mudanças em nível local, a comida pode melhorar os sistemas globais”.(PANSARELLA, 2017) 
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me a entender o que levava as pessoas ao trabalho voluntário naquele espaço, 

considerando-se o aumento gradativo das suas possibilidades de realização em 

outros bairros da cidade, em diversas áreas de atuação e em variados campos 

da sociedade.  

 Assim, diante desse contexto, pode-se afirmar que o objeto de estudo da 

presente monografia reside na busca pela compreensão das lógicas que 

acompanham as diferentes representações do trabalho voluntário, partindo das 

seguintes questões norteadoras: 

- Quais são motivações que levam as pessoas ao trabalho voluntário? 

- O que significa trabalhar como voluntário no Refettorio Gastromotiva? 

- Quais são as lógicas que constroem as representações do trabalho voluntário 

nesse local? 

O material monográfico está dividido em 4 capítulos temáticos e 1 capítulo 

conclusivo, que consistem, respectivamente, na apresentação de Considerações 

Sócio-históricas e Acadêmicas do Trabalho Voluntário, na Descrição 

Organizacional do Refettorio Gastromotiva, na Observação Etnográfica do 

Trabalho Voluntário no Refettorio e na discussão das Lógicas que constroem as 

representações do trabalho voluntário nesse espaço e na conclusão do estudo.   
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CAPÍTULO 1 

 

TRABALHO VOLUNTÁRIO: 

 CONSIDERAÇÕES SOCIO-HISTÓRICAS E ACADÊMICAS  

 

 Este capítulo intenta apresentar uma visão panorâmica dos aspectos 

sócio históricos e acadêmicos acerca do trabalho voluntário como tema de 

investigação. Para tanto, foi realizada uma busca em bancos de dados de 

agências governamentais, como o IBGE; em repositórios de periódicos 

científicos como o SCIELO e no banco de teses e dissertações do Portal CAPES. 

Também foi acessado o Google Acadêmico. 

 No que tange aos aspectos históricos, cabe destacar que há muito o 

trabalho voluntário está enredado na trajetória dos grupamentos humanos 

através dos tempos. 

 Segundo Hudson (1999), a civilização egípcia possuía um código moral 

com base na justiça social , que encorajava as pessoas a ajudar os mais 

desfavorecidos sem cobrar pelos serviços prestados, ação similar ao trabalho 

voluntário. Na mesma tônica, na Grécia antiga, pessoas mais abastadas 

economicamente ofertavam alimentos aos necessitados e camponeses 

ofereciam hospedagem a viajantes (HUDSON, 1999, p.1).  

 

  Conforme refere Veyne (1990), na Roma antiga, “Os cidadãos notáveis, 

os bem nascidos, também devem alimentar sua cidade. Espera-se deles que 

gastem largas somas para manter o sentimento de contínua alegria e prestígio 

dos cidadãos. O fato de aliviar alguma aflição dos cidadãos pobres era visto 

como acidental, pois o importante consistia em, de alguma forma, beneficiar o 

corpo cívico no conjunto” (VEYNE, 1990. p. 251). 

 

 Tal perspectiva de ajuda voluntária visava à manutenção de um conviver 

coletivo e ainda não contemplava uma visão de cunho religioso caritativo, que 

ocorrerá posteriormente com a consolidação do catolicismo como religião, 

atrelando a dádiva de ofertas voluntárias à obtenção da salvação eterna. Essa 

concepção amplia e valoriza a significação da caridade estabelecendo 
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consonância com a premissa da salvação pelas obras, de acordo com o texto 

bíblico que diz que: “A fé sem obras é morta” (BÍBLIA SAGRADA. 1993, p.246). 

  Com a instituição gradativa do cristianismo, são criados fundos de apoio 

às viúvas e necessitados, tendo como base ações de alcance individual, em 

contraponto com as de alcance coletivo preconizadas pela legislação romana da 

época. Nesse cenário, iniciativas de trabalho voluntário foram sendo 

desenvolvidas e registradas como marcos históricos, como a obra de 

voluntariado do Padre Vicente de Paulo, que organizou uma entidade filantrópica 

feminina aristocrática para cuidado dos pobres. 

 

Figura 1: São Vicente de Paulo 

 
Fonte: Sociedade de São Vicente de Paulo, 2019. 

 

  As mulheres participantes desse trabalho eram provenientes da 

aristocracia francesa e realizavam o voluntariado visitando enfermos nos 

hospitais ou em suas casas. Esse trabalho não logrou êxito, visto que à época, 

às mulheres de classes abastadas eram vinculados os cuidados da família e da 

casa. Em contraponto, às mulheres pobres era destinado o espaço público e o 

cuidado dos doentes em dispensários e hospitais. Por conta dessa restrição 

social imposta às mulheres da elite da época, o Padre Vicente de Paulo 

convocou mulheres campesinas para colaborar com ele, dando início a uma 

Instituição denominada Servas dos Pobres, que passou a denominar-se Filhas 

da Caridade e posteriormente Irmãs de Caridade, denominação que persiste até 

hoje no que se refere às freiras católicas. (KISNERMAN,1983) 
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  “A ação de Vicente de Paulo se concretizou também na criação de 

instituições para crianças abandonadas, albergues para famílias sem lar, escolas 

de artes e ofícios, e em proporcionar assistência material e espiritual em 

hospitais e presídios. Preocupado com as condições de trabalho das crianças e 

dos galés, cuja situação denunciou, conseguiu na França, as primeiras leis em 

benefício de ambos” (KISNERMAN, 1983). 

 

  Cabe destacar, também, a obra de Juan Luis de Vives, “Da Assistência 

aos Pobres”, educador católico espanhol residente em Bruxelas na Bélgica. O 

texto é o resultado final de um trabalho voluntário dedicado ao levantamento das 

condições sociais dos habitantes de Bruxelas em 1526. Nele, Vives advoga que 

a miséria humana decorre do pecado, mas que a assistência aos pobres é de 

competência do Estado. Tal posicionamento gera conflito com o clero que 

entende ser essa atividade uma competência da Igreja.  

 

Figura 2: Tratado “Da Assistência aos Pobres” 

 
Fonte: Espanha Ilustrada, 2019. 

 

  Dando continuidade ao entendimento do trabalho voluntário no contexto 

das religiões, digna de nota é a conotação moral dos ensinamentos do judaísmo. 

Passada de geração a geração, esta é fundamentada no dever dos ricos, no que 
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tange à realização de benfeitorias e doações, e também no direito dos pobres de 

recebê-las. Tem origem na palavra tzedek (justiça), sendo uma tradução mais 

precisa a idéia de justiça social. Consiste na obrigação de todo judeu doar algo 

de si, no mínimo 10% dos ganhos, primeiramente aos judeus mais necessitados, 

mas também a não judeus. Também está incluída a doação de trabalho 

voluntário ou oferta de conhecimento (FERREIRA, 2016). 

 No campo do Islamismo, a filantropia e a ideia da doação de tempo e 

trabalho baseou-se principalmente na organização de hospitais e de fundos de 

apoio para sanar situações de miséria. Tanto no Alcorão como na Sunna3, a 

filantropia não aparece como um fim em si mesmo. Conforme ISMAIL (2019), o 

islamismo é uma mensagem de transformação do homem e da sociedade, sendo 

a atitude política entendida como atitude religiosa (ISMAIL, 2019).  

  No âmbito do Protestantismo, as ações de filantropia e fraternidade, eram 

realizadas de forma voluntária objetivando atingir a sociedade de modo geral, 

tendo uma abrangência mais coletiva e de grupos específicos de amplo alcance. 

Weber (2001) refere que o protestantismo como religião foi um elemento 

fundamental para o desenvolvimento do capitalismo por transformar o 

entendimento do trabalho como penalização em um modo de vocação e de 

serviço a Deus. 

 

 “Um dos elementos fundamentais do espírito do capitalismo moderno (...) 

é a conduta racional baseada na idéia de vocação nascida do espírito do 

ascetismo cristão. Quando o ascetismo foi levado para fora das celas monásticas 

e introduzido na vida cotidiana e começou a dominar a moralidade laica, 

desempenhou seu papel na construção da moderna ordem econômica” 

(WEBER, 2001, p.130). 

 

   Assim, no contexto do capitalismo emergente à época, o ascetismo 

entendido como vocação torna-se essencial para um movimento de sacralização 

do trabalho, podendo-se dizer que “a Reforma Protestante contribuiu, de modo 

direto ou indireto, para a transformação da sociedade européia, não só no campo 

 
3 Texto que versa sobre as lições práticas que o profeta Maomé trilhou para aplicar e ensinar o islã.  Depois 
do Alcorão é a segunda fonte das leis do islamismo (ISMAIL, 2019). 



18 
 

 
 

religioso, como também no terreno político e econômico, ao produzir alterações 

no ideário, nas instituições de organização social e na prática de vida”. 

(COMPARATO, 2006, p. 169). 

  Nessa perspectiva, iniciativas de trabalho voluntário empreendidas por 

protestantes enfatizavam ações para além do assistencialismo individual, 

envidando esforços para minimização da miséria e pobreza, encaminhando os 

assistidos para o aprendizado ocupacional na esteira ascética do trabalho como 

vocação. 

  Diante desse quadro, um divisor de águas no que concerne às mudanças 

e profundas transformações estruturais na sociedade se consolida na sociedade 

europeia no final do séc. XVIII e início do séc. IXX: a Revolução Industrial. Tal 

fato histórico se coaduna com o surgimento de um cenário de colapso social 

potencializado pelo aumento da densidade demográfica nos centros urbanos, 

oriunda dos movimentos migratórios dos campos para as cidades, aliado à 

ausência de estrutura habitacional e sanitária para o estabelecimento dessa 

população.  

  Em meio a tais transformações, estruturam-se novas classes sociais, 

como os trabalhadores das fábricas. Também ocorre o aumento exponencial das 

taxas de mortalidade geral, e infantil em especial, devido a doenças como a 

tuberculose, a cólera e a febre tifoide, as quais se alastravam rapidamente 

devido às péssimas condições de moradia da população, que se aglomerava em 

regiões próximas das fábricas.   

  Diante desse quadro social, Benedetti (2017) refere que “a classe social 

burguesa, de forma nada organizada, passa a efetuar doações de alimentos, 

roupas, remédios e outros itens de necessidade básica àqueles que estivessem 

em situação de miséria e indigência” Benedetti (2017, p.14). 

 Nesse cenário, surge na Inglaterra, em 1869, a Charity Organization 

Society (COS), que tinha como objetivo planejar e programar gastos 

responsáveis com os pobres, investigando localmente as condições de pobreza 

e miséria. A partir do levantamento das necessidades específicas de uma dada 

população, a COS planejava a distribuição os recursos e doações, visando 

minimizar condições mantenedoras da dependência social dos beneficiários, 

pelas suas ações de prevenção e reabilitação com ênfase nas condições de 

saúde e capacitação para as ocupações fabris.  Essa organização, formada 
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majoritariamente por mulheres, é considerada a primeira instituição dedicada ao 

serviço de assistência social voluntária do período pós-industrial (BENEDETTI, 

2017). 

 Outra instituição de destaque na assistência voluntária nessa época é o 

Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), criado por Jean Henri Dunant 

em 1863 com a finalidade específica de atuação em campos de batalha. Após 

vivenciar a batalha de Solferino, na Itália, Dunant defendeu a elaboração de um 

tratado internacional de conduta em situação de guerra, segundo o qual deveria 

ser respeitada a neutralidade dos feridos de guerra, das equipes médicas, das 

ambulâncias e dos hospitais de campanha. 

 Tal tratado foi consolidado na Convenção de Genebra, em 1864. Em 

1876, a estrutura da Cruz Vermelha se ramificou por vários países, passando a 

ter agências de recrutamento e cadastro de voluntários para atuação em 

diversas áreas. Em 1990, essa instituição passa a ter assento como observador 

em Comitês da Organização Geral das Nações Unidas (ONU).  

 No que se refere à ONU, foi criado, em 1971, o Programa de Voluntários 

das Nações Unidas (UNV), que tem como objetivo ser uma fonte estratégica de 

conhecimento e assistência sobre o papel e a contribuição do voluntariado para 

os programas de desenvolvimento. Mais de 30 mil pessoas participaram do 

Programa atuando em mais de 140 países. Este Programa é representado no 

mundo através dos escritórios do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) (ONU BRASIL, 2019). 

 Como um dos marcos históricos para o desenvolvimento 

institucionalizado do voluntariado, cabe ressaltar a ocorrência da 2ª Guerra 

Mundial, que foi determinante para a ação planejada das organizações de 

trabalho voluntário no mundo. Nesse contexto, a Cruz Vermelha envidou 

esforços no sentido de envio de ajuda humanitária para o campo de batalha e 

intercambiou trocas de mensagens entre prisioneiros de guerra e suas famílias. 

  “Entretanto, este período também testemunhou o maior fracasso do 

CICV: a sua falta de ação em defesa das vítimas do Holocausto e de outros 

grupos alvos de perseguições. Ao não ter uma base jurídica específica e estando 

atado a procedimentos tradicionais, sem a possibilidade de agir devido aos seus 

laços com o sistema suíço, o Comitê não pôde tomar atitudes decisivas ou 

protestar”. (CICV, 2019) 
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  Nessa situação, apesar do crescimento do suporte governamental às 

ações do voluntariado, o foco do trabalho incidia nos atendimentos não supridos 

pelo Estado e na criação de entidades especializadas em serviços voluntários. 

 No período pós-guerra e no ensejo da consolidação de um Estado de Bem 

Estar Social, na Europa, a assistência aos pobres, que até então era da alçada 

das instituições de filantropia e voluntárias, passa a ficar a cargo do Estado, 

gerando políticas públicas destinadas a essa finalidade. Tal movimento arrefece 

a prática do trabalho voluntário, que volta a crescer a partir da década de 1960, 

influenciado pela adesão aos ideários dos movimentos sociais populares à 

época. 

 Seguindo a mesma tendência, na América Latina, o Estado também 

capitaneava as ações de assistência, mas em associação com a Igreja Católica, 

que fomentava a organização de hospitais de caridade e asilos. Por outro lado, 

nos EUA, a atividade assistencial dirigida à população pobre ficava totalmente a 

cargo das Organizações Privadas. 

 Voltando no tempo, no que concerne ao Brasil, cabe assinalar que as 

sociedades colonial e do Império encontravam-se fortemente vinculadas à Igreja 

Católica, tendo ações de cunho assistencial regidas por pressupostos 

moralizantes com legitimação do Governo Real. Essas ações eram mantidas por 

doações e espólios de ricos, de juros e do trabalho de voluntários. 

 Nessa época, ocorreu um incremento significativo das Irmandades da 

Misericórdia e a implantação do Sistema da Roda dos Expostos, que consistia 

num dispositivo cilíndrico no qual eram colocadas crianças enjeitadas.  “Esse 

dispositivo rodava do exterior para o interior das casas de recolhimento, onde as 

crianças eram recebidas e entregues para “famílias honestas” e amamentadas 

por amas de leite pagas pelo governo.” (FALEIROS, 1995, p.230). 

  Há relatos de trabalho voluntário dedicado a essas crianças nas casas de 

recolhimento, capitaneadas pelas Irmandades da Misericórdia, as quais 

possuíam péssima estrutura de cuidado e índices de mortalidade alarmantes 

(FALEIROS, 1995, p.231). 

 Tal estrutura, de teor moralizante e religioso, mantinha o apartamento e o 

preconceito relacionado às pessoas rejeitadas pela sociedade e pela elite 

dominante, bem como servia de modelo para o surgimento de outras instituições 
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que se destinavam a “meninos vagabundos”, “mulheres degeneradas” e à 

“formação de futuras criadas e esposas de operários”. (ARANTES, 1995, p.196). 

  Com o decorrer dos anos, foram elaboradas leis e diretrizes com ênfase 

nas populações desfavorecidas, marginalizadas pela sociedade, na mesma 

sintonia de separação e alijamento. Tal movimento assume direcionamento 

diverso em contraposição ao movimento médico de cunho higienista4, 

correspondendo aos primórdios da construção de uma educação 

profissionalizante como políticas de governo.  

  Transpondo um grande período de tempo, as iniciativas de organização 

estrutural do trabalho voluntário vão se consolidando, tanto no que se refere às 

instituições filantrópicas apoiadas pelo Governo, quanto às independentes, 

configurando um embrião do que hoje denominamos de Organizações Não- 

Governamentais. 

 Na esteira desse movimento, tendo como pano de fundo a abertura da 

economia, a crescente adesão de empresas em ações sociais e o arrefecimento 

de participação governamental, destacam-se, nos anos 1990, a criação do 

Movimento pela Ética na Política e a Campanha da Ação da Cidadania contra a 

Fome, a Miséria e Pela Vida, esta capitaneada pelo sociólogo Hebert José de 

Souza, o Betinho. Tais ações foram decisivas para a consolidação do 

voluntariado e o recrudescimento de Organizações-Não Governamentais no 

Brasil. 

  

  Conforme refere Peliano (2001), movida pela indignação da Era Collor5 

“a Campanha da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e Pela Vida evocou 

o sentimento de solidariedade nacional em favor dos excluídos, impulsionado 

pelo sentimento de indignação contra a fome, a miséria e a exclusão”. 

(PELIANO, 2001, p.20)  

 
4 “O Movimento Higienista ou Sanitarista representa durante as primeiras décadas da República no Brasil, 
uma forma de tentar instalar um sentimento de nação na população. No período em questão (1910-20), 
as doenças que afligiam o país eram consideradas seu principal problema e um obstáculo para a sua 
civilização” (NARCISO, 2012).  O pressuposto básico, no caso, era o de que a educação e a saúde da 
população representariam o recurso principal para a construção da nação. 
5 Tempo determinado pela eleição (1989) e o impeachment (1992) de Fernando Collor de Mello. Esse 
período foi caracterizado por: “congelamento de preços e aumento das taxas de juros; cortes de despesas 
públicas, elevação de impostos, demissão de funcionários públicos, privatizações de empresas estatais, 
facilitação para entrada de mercadorias estrangeiras e bloqueio da retirada de depósitos bancários 
superiores ao valor de 50 mil cruzados novos, denominado de confisco da poupança” (REIS, 2014)  
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  A partir dos anos 2000, o trabalho voluntário, principalmente aquele 

vinculado às ONGs, se estabelece e se qualifica exercendo um papel de 

representação social e política, de inovação e de cidadania.  

 Considerando-se esse cenário, o trabalho voluntário foi incluído na 

legislação brasileira por meio da Lei Nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998.  Essa 

lei no seu artigo 1º considera serviço voluntário a atividade não remunerada, 

prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza, ou 

instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, 

educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social. 

 Tal atuação não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza 

trabalhista previdenciária ou afim, entretanto, deve ser exercida mediante a 

celebração de termo de adesão entre a entidade, pública ou privada, e o 

prestador do serviço voluntário, dele devendo constar o objeto e as condições 

de seu exercício. 

  A título de definição de termos, conforme o IBGE, trabalho voluntário diz 

respeito ao trabalho não compulsório, sem remuneração em dinheiro ou 

benefícios, realizado por pelo menos 1 hora por semana. É necessária a 

produção de bens ou serviços para terceiros que não sejam parentes ou que não 

habitem na mesma moradia que o voluntário (IBGE, 2013). 

 No Brasil, o IBGE incluiu a mensuração do trabalho voluntário como 

variável em 2016, nomeada como Outra forma de trabalho, conforme acordo 

referendado na 19ª Conferência Internacional de Estatísticas do Trabalho 

(CIET), realizada em 2013, na sede da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), em Genebra, nos dias 2 a 11 de outubro de 2013. 

 As discussões para inclusão do trabalho voluntário como variável 

demográfica6 foram realizadas tendo por base o Manual on the Measurement of 

Volunteer Work, publicado pelo International Labour Office (OIT) em 2011, o qual 

forneceu as diretrizes conceituais e técnicas para mensuração dessa forma de 

trabalho. O Brasil foi um dos países pioneiros na inclusão e mensuração dessa 

variável demográfica em pesquisas domiciliares (OIT, 2011). 

 
6 São mensurados e analisados em estudos demográficos de base populacional (censo) itens, tais como: 
sexo, idade, número de filhos, escolaridade. No caso em questão, ressalto a inclusão da variável “outra 
forma de trabalho”, que abarca o trabalho voluntário.  
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  Conforme demonstrado na figura a seguir, a prática do trabalho voluntário 

no Brasil teve a adesão de 7,2 milhões de pessoas em 2018, segundo o 

suplemento Outras Formas de Trabalho, da Pesquisa Nacional de Amostra por 

Domicílios Contínua (PNAD contínua), divulgado em 26/04/19 pelo IBGE. 

 

Figura 3: Realização de trabalho voluntário em 2018 

 
Fonte: Agência IBGE de Notícias, 2019. 

 

  Em relação ao ano anterior, houve uma ligeira queda na adesão de 

pessoas ao trabalho voluntário (1,6%), após alta de 13% entre 2016 e 2017. O 

total de voluntários representa 4,3% da população com 14 anos ou mais. 

  A maior incidência de voluntários está entre as mulheres. Dentre essas, 

5% realizam trabalho voluntário de modo continuado, ou seja, sempre estiveram 

envolvidas com trabalhos dessa natureza.   

 Conforme explica a analista do IBGE Maria Lúcia Vieira, “pela questão 

cultural, a presença feminina é maior. Pessoas mais velhas, pelo maior tempo 

disponível e pela maior experiência de vida, se envolvem mais. E a participação 

dos mais escolarizados está relacionada a um rendimento mais estável e pelo 

próprio entendimento da necessidade de ajudar” (IBGE, 2019). 

  De acordo com a pesquisa, o trabalho voluntário no País é realizado de 

forma consistente por quem se engaja na atividade. A duração média gira em 

torno de 6,5 horas por semana e a maior parte dos voluntários (48,4%) se dedica 
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a esse trabalho quatro ou mais vezes por semana. O trabalho voluntário é 

desenvolvido em instituições como congregações religiosas, sindicatos, 

condomínios, partidos políticos, escolas, hospitais ou asilos. Em 2018, 79,9% 

dos voluntários atuaram nesses locais.  Cerca de 13% dos voluntários atuaram 

em associação de moradores, associação esportiva, ONG, grupo de apoio ou 

outra organização. A minoria (9,8%) realizava o trabalho de forma individual, 

porém essa parcela vem aumentando ano a ano. Em 2016, eram 8,4% e em 

2017 subiu para 9% (IBGE, 2019). 

 Nos últimos anos, o envolvimento de pessoas atuantes no trabalho 

voluntário tem-se apresentado como objeto de reportagens jornalísticas, que 

evidenciam as várias áreas de inserção do voluntariado, a saber: educação, 

saúde, lazer entre outras (O GLOBO, 08/07/18; O GLOBO, 15/07/18). 

 Nesse mote, o atual governo do Brasil lançou em 09/07/19 um Programa 

Nacional de Incentivo ao Voluntariado, denominado Pátria Voluntária. Esse 

programa coordenado pelo Ministério da Cidadania busca “incentivar a 

participação dos cidadãos na promoção de práticas sustentáveis, culturais e 

educacionais voltadas à população brasileira mais vulnerável”. Um programa 

semelhante foi lançado em 2017, com o nome de Viva Voluntário, sendo então 

coordenado pela Casa Civil (MAIA E SOARES, 2019). Tal iniciativa objetiva, 

segundo o governo, melhorar o ranking do Brasil no World Giving Index, gerido 

pela Charities Aid Foundation, instituição com sede no Reino Unido e que no 

Brasil é representada pelo Instituto para o Desenvolvimento do Investimento 

Social, o IDIS (IDIS, 2018). 

 Esse anuário mapeia a solidariedade dos países em três modalidades: 

doação em dinheiro, ajuda a desconhecidos e trabalho voluntário. Em 2017, 

foram pesquisados 146 países, perfazendo-se mais de 150 mil entrevistas. O 

Brasil despencou no ranking, saindo da posição de número 75 e indo para o 122º 

lugar no geral. Os dados revelam que, no Brasil, em 2017, 13% dos entrevistados 

fizeram algum trabalho voluntário, contra 20% em 2016 (IDIS, 2018). 

 Também foi lançada pelo atual governo a inclusão do voluntariado como 

critério diferencial e de desempate em concursos públicos, conforme refere a  

Instrução Normativa nº 2 do Ministério da Economia, no art. 25 da norma, que 

diz: “as horas de atividades voluntárias poderão ser aproveitadas como critério 

de desempate em concursos públicos da administração pública direta, 
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autárquica e fundacional, desde que apresentado certificado emitido por 

entidades habilitadas com o Selo de Acreditação do Programa Nacional de 

Incentivo ao Voluntariado, nos termos do Decreto nº 9.906, de 9 de julho de 

2019”. Tal selo é citado no Decreto nº 9.906, de 9 de julho de 2019, que refere 

sobre o Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, o Conselho do 

Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, o Prêmio Nacional de Incentivo 

ao Voluntariado e o Selo de Acreditação do Programa Nacional de Incentivo ao 

Voluntariado (BRASIL, 2019). 

  No que se refere a trabalhos acadêmicos, o voluntariado tem sido 

tema de estudos nas diferentes ciências humanas brasileiras, principalmente na 

área da Administração com enfoque nos processos motivacionais, de gestão e 

de responsabilidade social das empresas (PINHEIRO, 2002; DE AGUIAR, 2015; 

TOMBI, 2006; FERREIRA, 2008; CAVALCANTE, 2014). 

 Na Psicologia, dentre outras incursões, a ênfase dos estudos sobre o 

trabalho voluntário concentra-se na validação de escalas comportamentais e no 

inventário de funções do voluntário; bem como nas possibilidades de 

contribuição do trabalho voluntário na construção de subjetividades (PILATI, 

2011; CALDANA, 2008). 

  No campo da Saúde, o voluntariado representa um ativo de recursos 

humanos importante para o funcionamento dos serviços prestados, contando 

com um quadro regular e atuante em várias instituições hospitalares públicas, 

filantrópicas e privadas. Assim, diversos estudos sobre o tema abordam a gestão 

e as experiências dos serviços com o trabalho voluntário (BECKHAUSER,2017; 

OKABAYASHI, 2008) 

 Nas Ciências Sociais o voluntariado tem sido abordado principalmente à 

luz da Teoria da Dádiva de Marcel Mauss e da noção de voluntariado orgânico, 

de inspiração gramsciana (SILVA, 2013; SELLI, 2006; MELO, 2018).   

  No âmbito internacional destaco os trabalhos desenvolvidos por John 

Wilson, professor do Departamento de Sociologia da Duke University, que 

desenvolve uma linha de pesquisa sobre processos e modelos de voluntariado, 

abarcando uma ampla revisão acerca da temática, e sobre a gestão do impacto 

desta forma de trabalho na vida e na saúde dos que o praticam (WILSON, 2000; 

WILSON 2012; WILSON, 2000). Cabe ressaltar, também, os inúmeros estudos 
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internacionais que abordam experiências de voluntariado em países africanos 

(ST-AMANT, 2018; TOPP, 2015). 

 Os estudos internacionais sobre trabalho voluntário na área da Educação 

têm versado sobre o impacto na saúde de alunos de graduação e também na 

motivação que os leva ao exercício do trabalho voluntário (LEDERER, 2015; 

HOLDSWORTH, 2010). 

  No que se refere às pesquisas acadêmicas produzidas tendo como 

campo ou mesmo como referência o Refettorio Gastromotiva podemos citar: 

estudos no campo do Design, da Comunicação Social, das Ciências Sociais, da 

Administração e da Arquitetura, entre outras áreas (BRITO, 2018; LÓPEZ, 2017; 

VAUGHN, 2018; JØRGENSEN,2018; MARTINS, 2018).  Nesses estudos, o 

Refettorio consubstancia-se como exemplo de inovação na arquitetura e design 

no que tange à planta física e construção com aproveitamento de materiais de 

demolição. Seguindo essa trilha, a citação do Refettorio como experiência de 

gestão e comunicação no Terceiro Setor tem sido uma tônica nas discussões de 

artigos publicados. A abordagem da inclusão social e das políticas públicas 

destinadas à redução da desigualdade também tem sido foco de estudos que 

referenciam a Gastromotiva como OSCIP e o Refettorio como atividade 

desenvolvida.  Cabe destacar nessa linha, um trabalho desenvolvido por alunas 

do Curso de Graduação em Administração da Fundação Getúlio Vargas de São 

Paulo, intitulado “Afetividade e População de Rua: Estudo de Campo no 

Refettorio Gastromotiva”, que teve como foco de investigação a incorporação da 

dimensão afetiva nas ações desenvolvidas por organizações e pela sociedade 

civil (ROLIM. 2017). 

 Apesar do título do trabalho acima sugerir a realização de um trabalho de 

campo, ressalto que a observação  e a discussão realizadas não foram de cunho 

etnográfico, tal como se pretende o presente estudo, que “supõe o “campo” 

antropológico não apenas como um ir e vir e pegar amostras, mas algo mais 

complexo: uma co-residência extensa, uma observação sistemática, uma 

interlocução efetiva, uma mistura de aliança, cumplicidade, amizade, respeito, 

coerção e tolerância irônica” (CLIFFORD, 1999, p.94).  
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Diante do exposto, considerando a produção acadêmica demostrada em 

diversas áreas de conhecimento, a qual ainda pode ser potencializada, 

principalmente na esfera da pesquisa etnográfica, acredito que discutir as lógicas 

que constroem as representações acerca do trabalho voluntário como objeto de 

estudo tendo o Refettorio Gastromotiva como campo de pesquisa pode vir a ser 

algo promissores para incursões teóricas e trabalhos de campo, levando-se em 

conta o processo de consolidação e adesão ao trabalho voluntário, assim como 

a diversidade de temas advindos da dinâmica de funcionamento do Refettorio. 

 Como vimos, o simples transitar pela trajetória histórica do voluntariado, 

pautado nas religiões, nas suas diversas moralidades e formas de 

operacionalização, sinaliza, por si só, a pluralidade das lógicas que alicerçam o 

trabalho voluntario. Nesse sentido, compreender como os voluntários se 

percebem na dinâmica do trabalho voluntário e quais são as motivações que os 

movem, apresenta-se como uma discussão importante num momento de 

transformações no mundo do trabalho, considerando-se, entre outros elementos, 

a precarização do trabalho formal, o empobrecimento da população e a captura 

da solidariedade como capital simbólico gerador de mais valia para os 

trabalhadores.  

 Como assinala MARCOS, “numa época marcada pela crise, o trabalho 

voluntário serve de resposta para algumas organizações, marcadas pela 

escassez de recursos humanos e financeiros” (2014, p. 201).  
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CAPÍTULO 2 

 

REFETTORIO GASTROMOTIVA: QUE LUGAR É ESSE? 

 

Figura 4: Salão de refeições do Refettorio 

 
Fonte: Letras Saborosas - Denise Rohnelt de Araujo 

  

 O Refettorio Gastromotiva é uma iniciativa trazida para o Brasil pelos 

Chefs Massimo Bottura, fundador da ONG Food for Soul, David Hertz, fundador 

da Gastromotiva e pela jornalista Ale Forbes. Foi criado para começar a 

funcionar durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, usando excedentes 

de insumos de restaurantes da Vila Olímpica como ingredientes para pratos 

servidos às pessoas em situação de rua (FERRAZ, 2016). 

  Com foco na proposta da Gastronomia Social visa contribuir na luta contra 

o desperdício de alimentos, a má nutrição e a exclusão social, buscando a 

recuperação dos alimentos aliada à promoção da inclusão social, restaurando a 

dignidade das pessoas, por meio do ato de comer e da capacitação de recursos 

humanos para a área da gastronomia.  
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Figura 5: Refettorio Gastromotiva Rio de Janeiro 

 

 
Vista externa                                                    Vista interna 

Fonte: Metro Arquitetura e Gastromotiva.org  

 

  O Refettorio Gastromotiva corresponde a uma das áreas de 

atuação da OSCIP Gastromotiva, fundada em 2006 em São Paulo, e que 

também está presente no Rio de Janeiro, Curitiba, El Salvador, Cidade do 

México e Cidade do Cabo (GASTROMOTIVA, 2018. Relatório Anual 2017-2018). 

Sua logomarca consiste em um círculo representando um prato de comida, 

contendo peixes de várias cores, o que nos remete a um dos símbolos universais 

do cristianismo (o peixe)7, bem como à caracterização da alimentação saudável, 

dadas as diversas cores contidas no prato.  

 

Figura 6: Logomarca do Refettorio Gastromotiva 

 

 
Fonte: Relatório Gastromotiva, 2018. 

 
7“Ichthys ou Ichthus (do grego antigo ἰχθύς, em maiúsculas ΙΧΘΥΣ ou ΙΧΘΥC, significando "Jesus Cristo, 
Filho de Deus, Salvador") é um símbolo que consiste em dois arcos que se cruzam para formar o perfil 
de um peixe, sendo um dos símbolos mais antigos do cristianismo ( )” (Aleteia, 2017) 
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A Gastromotiva tem como objetivos a educação e a profissionalização de 

jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica, a educação nutricional 

dos frequentadores dos seus Refettorios e o aproveitamento de alimentos, 

evitando o desperdício (GASTROMOTIVA, 2018. Relatório Anual 2017-2018). 

 Possui uma estrutura organizacional composta pelo Diretor Fundador, por 

uma Diretora Executiva, denominada CEO. Abaixo dessa estrutura estão 

situadas as seguintes áreas: Impacto Social, Movimento da Gastronomia Social, 

Finanças e Administração, Comunicação e Marketing e Captação de Recursos 

e Novos Parceiros. Também existe um Conselho Consultivo que acompanha as 

realizações da Gastromotiva anualmente. A seguir apresento uma 

representação gráfica da estrutura acima descrita.  

 

Figura 7: Estrutura organizacional Gastromotiva 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório Gastromotiva 2019 e entrevista. 

 

 Dentro desse contexto organizacional, a gestão do voluntariado está 

vinculada diretamente à Gerência de Impacto Social, que é coordenada por uma 

Assistente de Projetos com formação em Serviço Social. Essa profissional 

realiza a interlocução entre as instituições parceiras públicas e ONGs 

organizando o envio dos convidados aos jantares diários. É ela, também, quem 

gerencia o recrutamento de voluntários por demanda espontânea, adesão 

corporativa ou grupos particulares. 
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 No cotidiano dos jantares diários realiza o acolhimento e dá orientações 

aos voluntários inscritos para o dia, organiza a entrada das pessoas na área 

externa do Refettorio com a ajuda de um segurança, administra a alocação dos 

convidados nos lugares disponíveis, coordena toda a dinâmica de condução dos 

jantares, que inclui chamada do Chef do dia para explicação do cardápio, além 

de atender demandas imediatas dos convidados e resolver eventuais conflitos 

entre eles. Durante o tempo de trabalho de campo percebi que a Assistente 

transita com muita facilidade entre os convidados, tratando-os de forma 

amigável, respeitosa e acolhedora. 

  Após o término dos jantares dos convidados e realização dos jantares 

com os voluntários, a profissional conduz uma breve reunião em que há um 

relato devolutivo sobre a experiência do voluntariado. Ela também apresenta 

alternativas de colaboração com o Refettorio, tais como locação do espaço para 

eventos e venda de artigos com a logomarca Gastromotiva.   

  O Refettorio Gastromotiva foi pensado e construído sob a égide 

inspiradora dos Refettorios em Paris, Londres e Milão, que são dirigidos pela 

ONG Food for Soul. 

 Essa ONG, fundada em 2016, com sede em Modena, na Itália, tem o 

objetivo de incentivar organizações públicas, privadas e sem fins lucrativos a 

criar e sustentar cozinhas comunitárias em todo o mundo, bem como envolver 

profissionais de diferentes áreas, incluindo chefs, artistas, designers e 

fornecedores de alimentos, para promover uma abordagem alternativa tendo em 

vista a construção de projetos comunitários. Cada projeto é diferente e adequado 

às necessidades locais e desenvolvido para ser autossustentável. 

  Através das cozinhas comunitárias, busca-se valorizar e potencializar 

alimentos que seriam abandonados, ignorados e descartados, produzindo 

comida nutritiva e saudável (FOOD FOR SOUL, 2019). Para tanto, insumos 

alimentares e alimentos in natura com pequenas imperfeições procedem de 

doações de restaurantes e distribuidores de alimentos parceiros. 
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Figura 8: Food for Soul 

 
             Refettorio Felix -. Londres                                    Refettorio Ambrosiano – Milão 

Fonte: Food for Soul  

 O primeiro Refettorio Ambrosiano foi criado durante a Expo Milão, em 

2015, onde mais de 40 chefs internacionais cozinharam com ingredientes 

excedentes das atividades da exposição para refugiados e a população de rua 

de Milão e adjacências. Após a Expo Milão, esse Refettorio passou a ser 

conduzido pela Caritas Ambrosiana, um órgão da Igreja Católica dedicada à 

promoção da caridade, tendo em vista a justiça social e a paz (CARITAS 

AMBROSIANA, 2012).  

 Inspirado pelos Refettorios Ambrosianos conduzidos pela Food for Soul 

foi idealizado o Refettorio Gastromotiva na Cidade do Rio de Janeiro. Inaugurado 

durante os Jogos Olímpicos de 2016, o espaço foi construído em um terreno 

cedido por 10 anos pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na Rua da Lapa 

108, com projeto arquitetônico de Gustavo Cedroni e realização da Metro 

Arquitetura de São Paulo. 

Figura 9: Localização da Gastromotiva 

 
Fonte: Metro Arquitetura 



33 
 

 
 

 O projeto envolveu o artista plástico Vik Muniz na curadoria artística e 

ambientação, os Irmãos Campana na construção do mobiliário feito de madeira 

reaproveitada, o iluminador Maneco Quinderê no projeto de iluminação do 

espaço e a Chef Roberta Sudbrack, que doou equipamentos de sua cozinha. 

 Vários chefs famosos já trabalharam desenvolvendo menus no Refettorio, 

como Alain Ducase, Adoni Aduriz, Claude e Thomas Troisgos, Alex Atala, Felipe 

Bronze, Kátia e Bianca Barbosa, Ricardo Lapeyere e Elia Schramm, entre outros 

(MANSO, 2016). 

 Durante o período das Olimpíadas, no intuito de realizar uma 

“maquiagem” da cidade, com ocultação da população de rua, foi instaurado o 

recolhimento desta em abrigos e albergues da prefeitura, bem como houve a 

proibição de distribuição de comida nas ruas, para que se evitassem 

aglomerações e formação de filas de pessoas de tais segmentos pela cidade, 

principalmente em áreas turísticas, como a Lapa 

(https://notícias.ne10.uol.com.br). 

  Diante dessa situação, o Refettorio fez um mapeamento das 

instituições que já realizavam atividades com essa população, estabelecendo 

uma parceria com projetos e instituições, de modo a garantir refeições para 

essas pessoas por meio de contato prévio e convite para jantares diários. Dentre 

essas instituições, pode-se mencionar: Igreja Batista Farol da Lapa, Aliança de 

Misericórdia, Coral Uma Só Voz, Casa Nem, Projeto Voar, Consultório de Rua e 

Centro POP.  

 

Figura 10: Refettorio Gastromotiva RJ 

  
    A Última Ceia (Vik Muniz) e Mobiliário (Irmãos Campana)     Salão de Jantar e Cozinha ao fundo 
 

Fonte: Gastromotiva.org 
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 Nesse mote, o Refettorio Gastromotiva tem realizado o seu trabalho 

oferecendo comida e inclusão, tornando-se uma espécie de legado para a cidade 

do Rio de Janeiro: um HUB8 do Movimento Global da Gastronomia Social. Ele 

funciona como um restaurante-escola onde chefs convidados e jovens 

capacitados pela Gastromotiva, ou em processo de aprendizagem, cozinham 

com ingredientes excedentes de restaurantes, bem como de doações de 

supermercados e atacadistas de alimentos. 

  O Refettorio conta com muitos parceiros institucionais privados que dão 

suporte para o projeto com insumos e apoio técnico, tais como o Supermercado 

Carrefour, a Distribuidora de Alimentos Benassi e cerca de 30 apoiadores de 

diferentes áreas de atuação, como a Coca Cola, a Latam e o Canal de Televisão 

GNT, por exemplo.  

 Conforme Peliano, “a participação privada na área social foi se inserindo 

em um ciclo de relações sociais cada vez mais complexo, que não obedece 

apenas à lógica filantrópica ou econômica, mas também à tendência de buscar, 

fora do espaço estatal, uma nova alternativa de combate à pobreza. Assim, 

desinteresse, interesse ou compromisso cívico não são comportamentos 

exclusivos e, paradoxalmente, complementam-se no campo contraditório das 

contribuições privadas à área social” (PELIANO, 2001, p.34) 

 Nesse contexto são servidos diariamente, de segunda à sexta feira, 90 

jantares gratuitos para a população em vulnerabilidade social, geralmente em 

situação de rua, abrigada em equipamentos municipais ou residente em 

ocupações urbanas.  

  No ano de 2018, foram servidos 54.837 pratos de comida para 18.279 

pessoas em situação de vulnerabilidade social.  A realização desta atividade foi 

possível devido à doação de 42,8 toneladas de alimentos e à participação de 38 

Chefs convidados (GASTROMOTIVA, 2019. Relatório anual 2018).  

 

 

 

 
8 No caso do Refettorio, é o termo designado para referenciar um centro disseminador das ideias e ações 
da Gastronomia Social em nível local e mundial, mas também um polo central de recepção e de 
distribuição de insumos alimentares e alimentos in natura, oriundos de restaurantes, supermercados e 
distribuidores de alimentos, tendo as condições necessárias para armazenamento e redistribuição para 
instituições parceiras. 
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Figura 11: Refettorio Gastromotiva RJ  

 
                                     Um jantar                               Alunos da Capacitação em Gastronomia 

Fonte: Gastromotiva.org  

 

 Quando há doações de insumos em excesso, ocorre distribuição entre as 

instituições e equipamentos sociais da área da Lapa, e também entre os 

convidados dos jantares, sendo essa distribuição realizada após tais eventos. 

 Nesse contexto, o Refettorio contou em 2018 com 2.374 voluntários. 

Dentre esses, 373 foram voluntários assíduos, com frequência superior a 2 

vezes. Ainda existem 300 voluntários em lista de espera (GASTROMOTIVA, 

2019). 

  A captação desses voluntários é feita pelo site da Gastromotiva, onde a 

pessoa disposta a ser voluntária preenche uma ficha com dados de identificação. 

Após análise interna, o voluntário recebe um e-mail de confirmação e escolhe 

dias disponibilizados pela coordenação para realização do trabalho. Caso o 

voluntário confirme sua aceitação, recebe orientações pertinentes ao que deve 

ser feito. A demanda de vagas costuma ser bem maior que a oferta, havendo 

sempre a existência de uma lista de espera.  

 Esses voluntários mantêm a dinâmica do funcionamento do Refettorio, 

que é realizada em algumas frentes, a saber: atuar na cozinha e na recepção 

das pessoas durante os jantares, organizar o espaço, servir e recolher a entrada, 

o prato principal e a sobremesa, cuidar da louça e limpar as mesas de refeições 

após o serviço. 
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CAPÍTULO 3 

 

OBSERVANDO O TRABALHO VOLUNTARIO NO REFETTORIO 

GASTROMOTIVA 

 

Figura 12: Refettorio Gastromotiva 

 
Voluntários durante e após o serviço do jantar no Refettorio 

Fonte: Gastromotiva.org 

  

 Este estudo foi desenvolvido no Refettorio Gastromotiva, um HUB de 

Gastronomia Social localizado no Bairro da Lapa, na Cidade do Rio de Janeiro. 

O contato inicial para a realização do trabalho de campo se deu durante minha 

participação como voluntária, desde junho de 2018, nos jantares oferecidos 

diariamente pelo Refettorio, por meio de contato com a Assistente de Projetos. 

 A autorização para realização da pesquisa etnográfica foi formalizada por 

carta de apresentação do orientador do trabalho, em novembro de 2018.  Após 

a devida formalização passei a frequentar os jantares no Refettorio, como 

observadora participante, no mínimo 3 vezes por semana.  

 O trabalho voluntário tem início com uma inscrição prévia no site do 

Refettorio, a partir do qual há a marcação de uma data, conforme a conveniência 

do voluntário, para ida ao jantar. Também pode ocorrer uma convocação 

emergencial, em caso de número insuficiente de voluntários para atender os 

jantares ou na ocorrência de almoços em datas comemorativas, como no Natal 

e nas festas juninas. Nesses casos, a convocação dos voluntários mais habituais 

é realizada através de uma lista de emergência em um aplicativo de mensagens. 
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 O número de voluntários por noite situa-se entre 10 e 20.  Eles têm 

informações disponibilizadas em português e inglês pelo site por meio do Guia 

do Voluntariado, que contém detalhamento dos horários, tipos de roupas 

adequadas, uso de adereços e utilização do celular, por exemplo. 

 Durante a vivência do trabalho voluntário pude observar que os grupos 

eram heterogêneos quanto ao perfil demográfico e também às motivações que 

os encaminharam ao voluntariado. 

 Com base nas minhas observações constatei que a maioria dos 

voluntários era composta de mulheres adultas e idosas com escolaridade de 

nível superior. Essa constatação coaduna com os dados do último censo, que 

afirma que “pela questão cultural, a presença feminina é maior (...) a participação 

dos mais escolarizados está relacionada a um rendimento mais estável e pelo 

próprio entendimento da necessidade de ajudar” (IBGE, 2019). 

  Muitos deles vinham trabalhar como voluntários por demanda 

espontânea ou se ofereciam para custear um jantar e trabalhar na sua 

operacionalização. Outros se cadastravam nas empresas em que trabalhavam, 

caracterizando-se como voluntários corporativos. A proposta do voluntariado 

como estratégia corporativa é adotada por 12,43% das empresas brasileiras que 

aderem ao mote da Responsabilidade Social Corporativa (ETHOS, 2007). 

 Nesse caso, a marca Gastromotiva é atrelada a uma ação institucional da 

empresa parceira, que custeia os jantares e fornece os voluntários, sendo essa 

modalidade uma das formas de captação de recursos para a Gastromotiva.   

 Cabe ressaltar que grupos de pessoas, sem estarem vinculadas a uma 

empresa, podem se agregar e custear jantares também. Verifiquei que essa 

modalidade de voluntariado ocorre com alguma frequência.  

  Também estão entre os voluntários famílias estrangeiras que se dedicam 

a alguns dias de trabalho mesmo nos seus períodos de férias no Brasil e 

estagiários que desenvolvem o trabalho voluntário como parte do período de 

internacionalização requerido por suas universidades, principalmente as dos 

Estados Unidos e Canadá. 

  Outra possibilidade de realizar trabalho voluntário ocorre com programas 

que desenvolvem algum tipo de parceria institucional na área da Gastronomia 

Social. Nesse sentido, pode-se mencionar o caso de um grupo de universitários 

de Curitiba, das áreas de gastronomia, educação física e informática, que 
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ganharam um prêmio com base em um projeto elaborado por eles para o 

desenvolvimento de um aplicativo na forma de um jogo com foco na prevenção 

da obesidade infantil. Tal aplicativo, denominado de SuperLiga da Comida, 

objetiva levar educação alimentar a crianças, famílias e educadores de 

comunidades em vulnerabilidade socioeconômica. 

O domínio de atuação dos voluntários abrange a cozinha, a recepção e o 

serviço do jantar. Há também alguns poucos voluntários que prestam serviço 

administrativo à Instituição. Para ser voluntário na cozinha é necessário ter 

alguma experiência na área, visto que os utensílios e aparelhos utilizados são 

os mesmos utilizados em cozinhas industriais. Além disso, nesse caso a 

disponibilidade deve ser maior, por conta do tempo de pré-preparo e preparo das 

refeições. Os voluntários da cozinha necessitam de disponibilidade de tempo das 

11:00h às 21:00h e os da recepção e serviço das 17:00h às 20:00h. 

 Após a chegada ao Refettorio no dia do jantar, às 17:00h, os voluntários 

são recepcionados pela Assistente de Projetos, que realiza uma palestra 

informativa sobre a história da Gastromotiva, seguida da apresentação de um 

vídeo institucional. Os voluntários se apresentam e informam se é a primeira vez 

que estão sendo voluntários, ou não. Essa palestra é realizada no auditório 

situado na parte posterior do Refettorio, local onde são realizadas as aulas dos 

cursos ministrados pela Gastromotiva. Desse local é possível visualizar a 

cozinha e acompanhar toda a dinâmica de preparo do jantar.   

 

Figura 13: Refettorio Gastromotiva 

 
Palestra para os voluntários 

Fonte: Gastromotiva.org 
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Na ocasião, é informado também a localização dos banheiros, a guarda dos 

pertences e as regras de uso do celular para registro de imagens no interior do 

Refettorio, não sendo permitida a realização de fotos após a entrada dos 

convidados no local. 

 Após essa etapa, os voluntários são orientados a fazer a higienização das 

mãos e são distribuídos aventais para o serviço do salão. São realizadas as 

orientações sobre a arrumação das mesas, talheres e copos, bem como da 

dinâmica de atendimento do salão de refeições durante o serviço do jantar.  

 Depois dessas informações, geralmente às 17:30h, os voluntários 

começam a organizar as mesas centrais e bancadas laterais com os pratos, 

copos e talheres, e também enchem os copos com água gelada. 

 Durante esse tempo ocorrem as primeiras interações entre os voluntários 

que compartilham as tarefas de recepcionar e servir os convidados, recolher a 

louça suja, repor água gelada nos copos e repor gelo nos jarros de água. 

Conforme a época do ano, os voluntários são incluídos na lavagem de toda a 

louça usada no jantar. Se for ano letivo, os alunos do curso profissionalizante em 

cozinha e os do curso cozinheiro profissional com ênfase em gastronomia social 

fazem essa tarefa.  

 As pessoas que vão participar do jantar ficam aguardando na área externa 

do Refettorio, geralmente se organizando em fila por ordem de chegada e 

instituições a que estão vinculadas, recebendo, no caso, uma pulseirinha 

conforme a sua instituição. 

  À porta de entrada fica sempre um segurança que organiza a fila e o fluxo 

de entrada das pessoas. Às 18:00h, os convidados entram no Refettorio, são 

recepcionados pelos voluntários e alocam-se nos lugares que lhes convierem. 

 Destaco que na parede lateral do Refettorio está fixado um quadro de Vik 

Muniz, pintado com borra de chocolate, ilustrativo da Santa Ceia (vide figura 4), 

evocando a ideia cristã de partilha e divisão da comida. 

 Procedendo a dinâmica do jantar, a Assistente de Projetos controla o 

número de pessoas que adentram ao salão na porta de entrada, de modo a 

garantir que a capacidade de assentos não seja ultrapassada. São recebidos 90 

convidados por jantar. 

  Nesse momento, os voluntários se posicionam ao fundo do Refettorio, 

para não atrapalhar o trânsito dos convidados pelo salão. 
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  Quando estiverem todos sentados em seus lugares, a Assistente solicita 

que o Chef da noite apresente o cardápio, que consta de uma entrada, um prato 

principal e uma sobremesa. Sempre é perguntado se existe algum convidado 

vegano ou vegetariano, a fim de que adaptações no cardápio possam ser 

efetuadas. Cabe ressaltar que a Assistente geralmente já tem conhecimento de 

que convidados são adeptos dessas dietas alimentares. 

 Após essa apresentação, o Chef libera a distribuição dos pratos e os 

voluntários começam a servir os três cursos do jantar, etapa por etapa (entrada, 

prato principal e sobremesa). O ritual do serviço do jantar é cumprido de modo 

uniforme, com um encadeamento de etapas sequenciais que quase não variam, 

salvo em datas especiais, como nas festas juninas, por exemplo. 

  Nessa ocasião, são montadas estações com comidas típicas, como 

canjica, bolo de aipim, pamonha e os convidados se servem conforme suas 

preferências. Também são disponibilizados vários brindes e realizadas 

brincadeiras em que os convidados jogam e retiram seus prêmios. 

 Voltando ao relato dos jantares diários, neles, os pratos são servidos pelo 

método do empratamento prévio feito pelo pessoal da cozinha e distribuídos 

pelos voluntários aos convidados, conforme técnica que consiste em servir 

inicialmente os convidados das mesas mais distantes e depois o de mesas mais 

próximas do local de distribuição dos pratos. 

 Os voluntários formam uma fila que circula o salão, em um movimento de 

ir e vir, por meio do qual se evita o contrafluxo dos colegas, o que favoreceria a 

ocorrência de eventuais trombadas ou esbarrões. O fluxo e a distribuição dos 

pratos obedecem a um ritmo que é informado à cozinha, de modo que, então, 

possam organizar o próximo empratamento. Entre uma etapa e outra, a louça 

suja é geralmente empilhada no centro das mesas e bancadas laterais do 

Refettorio pelos convidados, sendo retirada pelos voluntários e colocada na área 

de lavagem tendo em vista a etapa subsequente do jantar.  
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Figura 14: Refettorio Gastromotiva 

   
Empratamento das 3 etapas do serviço de jantar 

Fonte: Gastromotiva.org 

 

 Ao final, a Assistente transmite algumas informações sobre eventuais 

mudanças de horário de funcionamento do Refettorio, pergunta se os 

convidados gostaram da comida, após o que eles se retiram do salão. Antes, 

porém, há uma salva de palmas e agradecimentos dos convidados ao pessoal 

da cozinha e aos voluntários. O serviço usualmente ocorre durante o período de 

1 hora.  

 Quando todos saem, as mesas são higienizadas e reorganizadas para o 

jantar dos voluntários, que comem a mesma comida servida aos convidados. 

 A Assistente faz uma reunião durante o jantar para colher as impressões 

dos voluntários sobre o serviço do jantar e os mesmos assinam um termo de 

trabalho voluntário. Também informa quais são outras modalidades de 

colaboração com o Refettorio, tais como aluguel do espaço para eventos e 

compra de produtos com a marca da Gastromotiva. A exemplo dos convidados, 

é perguntado se existe entre os voluntários alguém com opção alimentar vegana 

ou vegetariana.  Terminado o jantar os voluntários são dispensados. 

 Cabe ressaltar que muitas vezes os voluntários realizam esse trabalho 

com frequência e de modo continuado.  Mas também existem voluntários de 

primeira vez, que ficam em pares com os mais experientes.  

  Diante dessa dinâmica de trabalho dos voluntários e em consonância 

com a proposta do estudo, utilizei como método de pesquisa o trabalho de campo 

etnográfico e como técnicas adotei a observação participante e entrevistas com 

a coordenadora do projeto e voluntários. 



42 
 

 
 

Para tal empreitada, construí um roteiro de entrevista específico para cada 

participante (voluntários e coordenadora), onde solicitava aos meus 

interlocutores que falassem sobre os seguintes tópicos: Trajetória pessoal e 

profissional - Como o entrevistado obteve conhecimento sobre o Refettorio 

Gastromotiva – Quais as motivações para o trabalho voluntário - Impressões 

sobre o trabalho voluntário realizado - Retribuição esperada do trabalho 

voluntário e Perspectivas do trabalho voluntário. Para a coordenadora foi incluída 

uma questão acerca da especificidade da gestão do trabalho voluntário, com 

ênfase na organização, controle e avaliação da atividade.   

  Convém destacar que o critério de seleção dos voluntários para 

realização das entrevistas se ateve à sua participação como tais por mais de 

uma vez, tanto no serviço de recepção como no serviço da cozinha. 

 A seguir, apresento um quadro descritivo dos voluntários entrevistados, 

aos quais atribuí codinomes de temperos e especiarias, considerando o contexto 

gastronômico do campo de estudo, bem como o diferencial dos temperos no 

paladar final da comida. Os entrevistados consentiram na divulgação de suas 

falas.  

Quadro 1: Perfil dos entrevistados 

Nome Idade Estado 

 Civil  

Filhos Formação Situação 

trabalhista  

Tempo no 

Refettorio  

 

Manjericão 

 

66 

 

Solteiro 

 

---- 

Engenharia 

Arquitetura 

Turismo 

Aposentado e 

autônomo 

 

2 anos  

 

Canela 

 

59 

 

Divorciada 

 

3 adultos  

Engenharia 

Química  

Aposentada  

1 ano 

 

Pimenta 

 

60 

 

Viúva 

 

4 adultos  

Comunicação e 

Ed. Física  

Aposentada e 

autônoma 

 

2 anos 

 

Sálvia 

 

39 

 

Casada 

 

2 crianças  

Direito e 

Gastronomia  

Autônoma   

2 anos 

Tomilho 28 Solteiro ------- Gastronomia Autônomo 1 ano 

 

Cravo 

 

43 

 

Casado 

  

1 criança  

Engenharia  Vínculo 

Empregatício 

1 ano 

 

Alecrim 

 

 

42 

 

Solteira 

 

-------- 

Letras Vínculo 

Empregatício 

 

2 anos 

 

Hortelã  

 

23 

 

Solteiro 

 

--------- 

Cozinha 

Profissional 

Vínculo 

Empregatício 

 

1 ano 

 

Sal 

 

30 

 

Casada 

 

1 criança 

Serviço Social  Vínculo 

Empregatício 

 

4 meses 

Fonte: Entrevistas 
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 No intuito de aprofundamento e maior conhecimento sobre a Instituição 

realizei uma busca documental para mapeamento de matérias garimpadas em 

acervos jornalísticos impressos e digitais. 

  A título de informação, no dia 28 de outubro do corrente ano, estreou um 

documentário no Canal GNT e na plataforma GloboPlay, que narra a trajetória 

da construção do Refettorio Gastromotiva, executada em 54 dias. O filme, 

intitulado “Mesa Para Todos”, foi produzido pela Maria Farinha Filmes, instituição 

parceira da Gastromotiva. 

 A estratégia metodológica para realização do presente estudo consistiu 

numa inserção prévia no campo como voluntária, após o que houve contato com 

a coordenadora e voluntários para agendamento e realização de entrevistas, que 

foram analisadas, juntamente com o material documental, com base no 

referencial teórico ora adotado. 

  Foram totalizadas aproximadamente 200h de trabalho de campo e 

realizadas 09 entrevistas, que se deram de acordo com a disponibilidade dos 

voluntários, em vários locais, datas e horários. Entrevistei voluntários atuantes 

na recepção e na cozinha, bem como voluntários corporativos ou por demanda 

espontânea. No caso do estudo, não podemos deixar de considerar que os 

entrevistados relataram suas experiências para mim, uma pessoa conhecida 

inicialmente como pesquisadora, mas também reconhecida como voluntária.  

 Cabe ressaltar que durante esse tempo pude observar situações 

inusitadas do cotidiano do Refettorio como, por exemplo, a ocorrência de falta 

de água em dois dias distintos. Tal incômodo foi resolvido com muita rapidez. 

Percebo que os profissionais do Refettorio são resolutivos e rápidos em 

situações de emergência, incluindo o atendimento a algum convidado que se 

sinta mal durante o jantar. Tal fato também foi presenciado por mim e sua 

resolução se deu com presteza.  

Outro evento relevante foi a participação voluntária e efetiva dos 

convidados e dos funcionários da Gastromotiva em um dia de chuva muito forte 

no Rio, fato impeditivo para a chegada dos voluntários. Todos ajudaram na 

distribuição dos pratos, no recolhimento e lavagem das loucas, bem como na 

arrumação do espaço após o serviço do jantar. 
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  Durante a realização do trabalho de campo, fui convidada para compor 

algumas vezes a equipe emergencial de voluntários e também para colaborar na 

realização de uma enquete institucional, encomendada pela Food for Soul, sobre 

Segurança Alimentar de Populações Vulneráveis. Colaborei na adequação do 

instrumento de coleta de dados, na aplicação dos questionários e na tabulação 

dos resultados. Foi uma experiência muito enriquecedora no que se refere à 

manutenção de contato mais direto com a população beneficiária do Refettorio 

e no reconhecimento de suas especificidades sociodemográficas e alimentares.   

 Percebo que com o decorrer do tempo minha presença como observadora 

passou a ser menos notada, de modo que obtive permissão para adentrar e 

transitar em espaços mais restritos da instituição, como os escritórios e a área 

administrativa, situados no andar superior do Refettorio.  

Quando ocorrem lapsos de continuidade da minha participação nos 

jantares durante a semana as pessoas notam minha ausência e a pontuam. Fui 

convidada três vezes para colaborar na orientação aos voluntários e na 

condução dos jantares, juntamente com outra voluntária veterana. Percebo que 

já sou reconhecida como uma pessoa que faz parte daquele cenário e como a 

qual se pode contar nas emergências. 

  Considerando as necessidades de melhorias na organização do 

voluntariado, conversamos, eu e a assistente de Projetos, acerca da elaboração 

de um perfil sociodemográfico do voluntariado, pois a instituição possui dados 

numéricos brutos com pouco detalhamento, o que favoreceria tanto a realização 

de análises quantitativas quanto a de qualitativas.  

  Para a elaboração do relatório final do trabalho, me afastei do Refettorio 

por um período de 3 meses, de modo a facilitar o distanciamento e reflexão sobre 

o trabalho de campo e sobre os relatos dos entrevistados. Considero que durante 

o tempo de permanência no campo desenvolvi certa sensibilidade atentiva às 

relações e aos fluxos de condução do trabalho voluntário. 
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CAPÍTULO 4 

 

CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

 O Ensaio sobre a Dádiva é um texto de 1925, construído com base em 

relatos etnográficos sobre povos da Melanésia, Polinésia e Noroeste americano, 

com foco nas descrições de sistemas de trocas (sistemas de prestações totais).  

  Mauss descreve a dádiva como um fato social total e compreende as 

relações de trocas existentes entre esses nativos a partir de uma tripla operação: 

o dar, o receber e o retribuir. O dar indica fortuna e favorecimento; o receber 

representa ter valores e estar disposto a retribuir, e a retribuição personifica a 

liberdade obrigada e o potencial para não ser escravo de dívidas. (MAUSS, 2008, 

p.113-116) 

 Nesse contexto as trocas são reproduções que transcendem a relação 

diádica, favorecendo a imbricação entre o utilitário e o simbólico, entre interesse 

e desinteresse.  Elas são coletivas e seu conteúdo moral está legitimado num 

corpo social específico, demonstrando que as formas sociais das trocas estão 

atreladas às moralidades dentro dos seus contextos, fundamentadas do ponto 

de vista dos seus atores sociais. 

 Para além de um estudo que ressalta as práticas e representações de 

sociedades ditas arcaicas, conforme as estudadas por Mauss, o fenômeno da 

dádiva também se mostra conformando vínculos sociais e extrapolando a função 

utilitária das trocas. Dar, receber e retribuir são a base do estabelecimento dos 

vínculos sociais e dos seus significados, alinhados aos contextos nos quais se 

estabelecem. Essa gramática está baseada na lógica da reciprocidade, que não 

se limita a um simples dar – receber – retribuir, mas diz respeito à constituição 

de uma lógica de reconhecimento mútuo.  

  Essa construção de reciprocidade funda um estatuto de equidade 

conformando uma política moral da afinidade dentro dos contextos sociais. A 

dádiva, na perspectiva de Mauss, tem consonância com a generosidade, mas 

também pressupõe a expectativa da retribuição. A dádiva teria um teor de 

reprodutibilidade retornando ao doador como recompensa.   

 Atualmente, alguns autores como Alain Caillé e Jacques Godbout, têm 

ampliado as reflexões e discussões acerca da dádiva maussiana, levando em 



46 
 

 
 

conta a contemporaneidade e a atualização das relações humanas, 

considerando a dádiva como dimensão conceitual para além das relações mais 

próximas, como a família e amigos, extrapolando-a para as relações 

mercadológicas e do próprio Estado. 

  A exemplo do seu mestre, eles também entendem a dádiva como um 

conceito analítico que não pode ser reduzido tão somente à instância econômica, 

incitando-nos a pensar que se constitui numa obrigação tanto moral quanto 

social. Conforme Caillé, “a dádiva é livre e obrigada de um lado e interessada e 

desinteressada do outro. Obrigada, pois não se dá qualquer coisa a qualquer 

pessoa, num momento qualquer ou de qualquer modo, sendo os momentos e as 

formas da dádiva de fato socialmente instituídos” (CAILLÉ,1998). 

 A potencialidade conceitual da dádiva amplia o entendimento dos 

fenômenos sociais num trânsito entre o determinismo e o reducionismo 

pragmático dos vínculos sociais, do individualismo e do holismo.  Ela integra e 

ressalta a importância da interação humana como motriz da conjugação 

complementar dos interesses, liberdades e obrigações entre os seres humanos. 

 “Os interesses instrumentais são hierarquicamente secundários em 

relação ao que se poderia chamar de interesses de forma ou de apresentação 

de si, que os interesses estritamente econômicos ou materiais são secundários 

em relação aos interesses de glória ou fama, dir-se-ia ainda há pouco tempo 

atrás. E isso porque, antes de ter interesses econômicos, instrumentais ou de 

posse é preciso que os sujeitos, individuais ou coletivos, existam, e se 

constituam enquanto tais... Há ao mesmo tempo obrigação e liberdade, interesse 

e desinteresse”. (CAILLÉ,1998). 

 Tal aparato conceitual nos fornece, além de uma perspectiva anti- 

utilitarista, um caminho que propicia um adensamento das ideias. É nesse 

sentido que se pretende colocar em perspectiva a questão das representações 

do trabalho voluntário desenvolvido no Refettorio Gastromotiva.  

Por meio do trabalho de campo e das entrevistas, pretende-se entender 

as diferentes lógicas que operam e movem os voluntários ao Refettorio 

Gastromotiva, a fim de discutir, também, as lógicas que perfazem ou 

acompanham as representações do trabalho voluntário no Refettorio 

Gastromotiva. 
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CAPÍTULO 5 

 

ENTRE A DÁDIVA E O UTILITARISMO: REPRESENTAÇÕES DO 

TRABALHO VOLUNTÁRIO NO REFETTORIO GASTROMOTIVA  

 

  A seguir, apresento uma breve reflexão analítica, buscando recuperar 

falas, ações e vivências do campo, ressaltando consensos e dissensos, de modo 

a estabelecer a relação destas com o objeto de estudo e o referencial teórico ora 

adotado. 

 Nesse sentido, a primeira constatação advinda das entrevistas foi o papel 

fundante da biografia familiar na adesão à prática do trabalho voluntário e, num 

passo sequencial, da construção da própria biografia do voluntário a partir da 

adesão continuada à prática do voluntariado, assim como a outras iniciativas de 

cunho social. Tal constatação tem consonância com os achados do último censo 

(IBGE, 2019), que nos informa que, entre as mulheres que responderam 

afirmativamente à questão do censo acerca do trabalho voluntário, 5% faziam 

trabalho voluntário de forma permanente. A fala de Alecrim é reveladora quanto 

a essa constatação: 

 

 “Sou de Petrópolis, uma região que chove muito e desde criança minha 

mãe sempre ajudava os desabrigados das chuvas. Quando criança, a gente 

passava a noite ajudando e muitas vezes minha mãe levava as pessoas pra 

nossa casa. Dividíamos nossa casa com essas pessoas. Em Minas (referindo-

se à idade adulta) trabalhei como voluntária num abrigo de crianças atuando 

como mãe de final de semana, mãe de final de ano, apadrinhando muitas 

crianças e fiz um projeto com meus alunos para dar aulas de reforço para essas 

crianças. Atualmente sou voluntária frequente numa casa geriátrica”. (Alecrim)  

 

 Outro entrevistado também fez questão de contar sua história com o 

voluntariado fazendo referência ao trabalho desenvolvido por sua mãe, bem 

como pelo seu envolvimento pessoal com atividades voluntárias anteriores ao 

trabalho no Refettorio: 
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 “Tenho uma história familiar com o voluntariado. Minha mãe foi voluntária 

no Hospital do Câncer por mais de 20 anos e também já fiz trabalho voluntário 

desenvolvendo aulas de reforço escolar, e preparatórios de pré-vestibular e pré-

técnico em comunidades carentes.” (Tomilho) 

 

 As falas acima nos encaminham a pensar num certo empreendimento de 

construção da retórica biográfica (BOURDIEU, 1996), configurado em um 

percurso onde os voluntários colocam em relevo acontecimentos significativos, 

deslocando-os no tempo e espaço, a fim de conectá-los coerentemente e, com 

isso, remeter a uma autobiografia vinculada ao voluntariado, com valor e sentido 

pretéritos extensivos ao tempo atual. 

  Outro entrevistado também fez questão de enfatizar a realização de 

trabalhos anteriores como voluntário como parte da sua biografia, reforçando 

uma construção biográfica positiva e distintiva em prol do voluntariado 

continuado, listando as instituições onde atuou, a saber:  

 

  “Comecei trabalhando como voluntário no Projeto Pro Sanear que tinha 

como foco a população de baixa renda com ênfase na despoluição da baia de 

Guanabara. Nesse projeto trabalhei no Complexo do Alemão (deu forte ênfase). 

Também trabalhei em ONGs com foco em planejamento familiar (ADEF) e AIDS 

(ABIA) e Água Viva, que trabalhava com profissionais do sexo com HIV” 

(Manjericão).  

 

 Manjericão refere que na última ONG (Água Viva) citada na entrevista teve 

sua inserção como engenheiro na busca de parceiros para doação de material 

de construção e mão de obra para remodelação da sede e do alojamento que 

abrigava as pessoas beneficiadas. Na entrevista, fez questão de detalhar que 

realizou um trabalho conjunto com as pessoas que residiam na ONG, no que 

tange à revitalização do espaço e escolha de cores para o ambiente. Percebi 

que o entrevistado se empenhou em construir um discurso de valorização e 

inclusão das pessoas beneficiadas pelo projeto. Manjericão mantém-se como 

voluntário no Refettorio há mais de 2 anos, estando sempre presente nas 

situações emergenciais, mostrando-se extremamente colaborativo e prestativo 

durante as atividades dos jantares. 
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 Conforme refere Bourdieu, “os acontecimentos biográficos se definem 

como colocações e deslocamentos no espaço social, isto é, mais precisamente 

nos diferentes estados sucessivos da estrutura da distribuição das diferentes 

espécies de capital que estão em jogo no campo considerado. O sentido dos 

movimentos que conduzem de uma posição a outra evidentemente se define na 

relação objetiva entre o sentido e o valor, no momento considerado, dessas 

posições num espaço orientado” (Bourdieu, 1996, p.190).  

  

  Outro fator de aproximação ao trabalho realizado no Refettorio reside, 

conforme as falas, no encantamento que o projeto suscita, o que inclui a 

infraestrutura física e organizacional da Gastromotiva, bem como o acesso, 

localização fácil e a sensação de segurança, considerando-se a representação 

do Rio de Janeiro como uma cidade violenta.  Os voluntários em sua totalidade 

se dizem encantados com a proposta da cozinha da Gastromotiva, 

fundamentada na Gastronomia Social e também com a dignidade e respeito 

conferidos às pessoas em situação de vulnerabilidade social, que o trabalho 

demonstra. Essa situação foi percebida por mim durante os contatos com os 

voluntários, na expressão de olhares, gestos e exclamações ante a estética local 

e o trabalho desenvolvido pela equipe da cozinha do Refettorio.   

 

 “Achei encantador colocar a mesa com talheres, copos, flores e oferecer 

uma comida boa com entrada, prato principal e sobremesa, pras pessoas que 

não têm isso. É maravilhoso!” (Canela). 

 

 “Recebi uma ligação de uma amiga me dizendo que iria formar um grupo 

de voluntários para patrocinar um jantar na Gastromotiva e que estava 

precisando de um Chef. Liguei pro Chef de lá e adorei a proposta do trabalho e 

fui. A Gastromotiva é um ambiente perfeito onde eu faço o que gosto. É fácil e 

não é longe (..)a Gastromotiva é um bom local, é seguro, posso levar outras 

pessoas lá também. Vivemos numa sociedade medrosa, aí as pessoas pensam, 

se a Sálvia vai, deve ser seguro. A Gastromotiva dá tudo o que o voluntário 

precisa”. (Sálvia) 
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 Manjericão também declara que ficou “encantado pela beleza do projeto”, 

pontuando a comodidade do local pela possibilidade de um deslocamento 

rápido. Cita que existem muitas opções para trabalho voluntário na cidade, mas 

em regiões distantes. 

 Destaco que o trabalho de campo e algumas entrevistas foram feitas no 

período das eleições presidenciais de 2018. Nessa atmosfera, muitas 

colocações foram feitas tendo como pano de fundo a polarização político-

ideológica que essas eleições suscitaram.  Nas reuniões de avaliação ao final 

dos jantares, inevitavelmente, ocorriam ponderações sobre o contexto político 

do País. Assim, os voluntários reconheciam que fazer trabalho voluntário era um 

refrigério em tempos tão turbulentos e polarizados. Nesse contexto, ter a 

oportunidade do contato com a população vulnerável visibilizava a importância 

do trabalho voluntário como uma Política da vida diária, ampliando a dimensão 

de sua importância dentro do contexto sócio-político que se descortinava à época 

e que se concretiza atualmente, com a perda de direitos e exclusão de políticas 

sociais já conquistadas. Tal situação é colocada, por exemplo, na seguinte fala: 

 

  ” o trabalho voluntário é uma tentativa de manter o pouco que 

conquistamos como povo e uma energia das pessoas que querem continuar 

lutando, acreditando e tendo esperança. A retribuição do voluntariado é me fazer 

feliz por existir! Nesses tempos (se referindo às eleições presidenciais) o trabalho 

voluntário tá me salvando”. (Canela) 

 

 O trabalho realizado no Refettorio Gastromotiva é perpassado por um 

sem-número de representações. Nas que concernem às motivações iniciais dos 

voluntários, essas estabelecem uma fricção de sentidos que vão desde a 

religiosidade/espiritualidade, que dialoga com uma vertente assistencialista e 

caritativa, até ao entendimento do voluntariado como um ato político que propicia 

a aproximação de pessoas pertencentes a contextos sociais desiguais. Nesse 

mote, o trabalho voluntário é entendido como uma ferramenta de transformação 

social, contribuindo para dar visibilidade às pessoas invisibilizadas, no caso a 

população em situação de rua, atribuindo a essas pessoas o status de seres 

humanos e de sujeitos de direitos. 
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 No que se refere à motivação caritativa destaco a seguinte fala: 

 

  “Minha motivação para o trabalho voluntário é dar uma tangenciada na 

religiosidade e na espiritualidade. O que a gente tá fazendo aqui? Só ganhar 

dinheiro e depois deixar gente brigando por ele? (Manjericão) 

 

 A fala acima nos remete a uma articulação com a história do voluntariado 

no Brasil, cujo fundamento foi pautado em uma perspectiva católica, com foco 

na espiritualização por meio da prática da caridade, bem como no 

direcionamento do trabalho às pessoas de condição sócio econômica vulnerável, 

historicamente apartadas. 

  Entretanto há também, no campo, referências de não adesão ao trabalho 

voluntário sem fins assistencialistas ou caritativos. Alecrim, por exemplo, fala que 

“jamais aderiria a um trabalho puramente assistencialista. O trabalho na 

Gastromotiva tem um sentido mais libertário. Não sou adepta do trabalho 

voluntário com sentido de cuidar do outro, de sentir pena” (Alecrim). 

 

 No que tange ao entendimento do voluntariado como Política ressalto as 

seguintes falas: 

   

 “Minha motivação para o trabalho voluntário é entendê-lo como Política. 

Quero me aproximar das pessoas e mudar o mundo! E também diminuir as 

fronteiras entre as pessoas. O trabalho voluntário faz com que eu saia da zona 

de conforto e conheça outras pessoas. O trabalho voluntário faz com que você 

enxergue a realidade do outro” (Canela) 

 

 “A motivação ao trabalho voluntário na Gastromotiva é contribuir para 

visibilizar pessoas que a gente geralmente não enxerga. Transformar essas 

pessoas em sujeitos de verdade, atribuir a essas pessoas o status de seres 

humanos, como pessoas de direitos”. (Alecrim) 

 

 As falas acima dialogam com a realidade da extrema desigualdade social 

que impera atualmente no Brasil, evidenciada pelo aumento exponencial do 
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desemprego e do número de pessoas em situação de rua. Tal situação pode ser 

comprovada por estudo recente da FGV (2019), que refere que:  

 

  “A renda dos 50% mais pobres caiu 17%, a dos 10% mais ricos caiu 10% 

e a renda dos 1% mais ricos cresceu 10%. Os grupos tradicionalmente excluídos 

foram bastante afetados. A população negra teve um decréscimo de renda de 

8%, os analfabetos diminuíram a renda em 15% e moradores do norte e nordeste 

em 13% e 7% respectivamente. Seis milhões de brasileiros passaram a morar 

em domicílios de renda nula e à condição de novos pobres, sem rede de 

proteção social. Estamos enfrentando um período de recessão excludente”  

(NERI, 2019, p.20)  

 

 Na esteira desse quadro dramático, a prática do trabalho voluntário 

favorece, por meio do contato com pessoas dos grupos tradicionalmente 

excluídos, uma leitura mais aproximada da disparidade social verificada na 

realidade do País. No momento dos jantares os voluntários colocam seus 

sentidos em contato direto com essas pessoas, olhando-as, tocando-as, 

sentindo seus cheiros, ouvindo suas conversas e compartilhando com elas da 

mesma comida. De acordo com algumas falas, tal oportunidade amplia o escopo 

de abrangência do voluntariado para a dimensão de uma política da vida 

cotidiana, que minimiza os desconfortos das pessoas, colocando o voluntário 

como agente dessa ação. Dentro desse cenário, pode-se afirmar que o trabalho 

voluntário parece arrefecer em muitos a sensação de culpabilização de vivenciar 

condições sociais favoráveis, enquanto outras pessoas subsistem imersas em 

condições de extrema pobreza, conforme mostram as falas a seguir: 

   

 “a retribuição do trabalho voluntário traz um pouco de paz de espírito e de 

que eu estou fazendo alguma coisa porque está contribuindo para melhorar a 

qualidade de vida das pessoas.” (Alecrim) 

 

  “O que motiva o voluntário vir até aqui é querer ser um agente de impacto 

social numa realidade muito desigual. Assim, esse trabalho atende pontualmente 

a uma demanda subjetiva dele”. (Sal) 
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“Só você tiver bem estar e ajudar já é uma gratificação, e você olhar uma 

realidade que você não está acostumado e compreender que aquilo também faz 

parte da sua vida” (Tomilho) 

  

Outras falas associadas às motivações ao trabalho voluntário incluem o 

glamour, quando esse facilita o convívio com Chefs famosos e o contato com a 

mídia, bem como a exposição nas redes sociais, agregando valor, visibilidade e 

expectativa de reconhecimento social, principalmente porque a divulgação das 

práticas de trabalho voluntário é imediata com a publicação em redes sociais 

com fotos, textos e marcação do Refettorio. 

 

 “no primeiro momento o que me encantou foi o glamour, o convívio com 

chefs famosos e com uma cozinha fantástica. Na época tinham muitos chefs 

famosos que vinham aqui”. (Pimenta) 

 

 “o voluntário busca se sentir realizado e também ser reconhecido 

socialmente por esse trabalho. Isso é uma forma de alimentar o “self”. Uma prova 

disso é que as pessoas postam nas redes sociais, com chefs famosos, colocam 

um texto bonito, uma foto e marcam o Refettorio” (Sal). 

 

 Também é bastante recorrente nas falas a possibilidade de tirar as 

pessoas (os voluntários) de suas zonas de conforto e de suas “bolhas sociais”, 

impactando a vida de outras pessoas para que também adotem iniciativas de 

trabalho voluntário. 

 

 “É tirar as pessoas dessa bolha que a gente vive e nos abrirmos para a 

realidade. Sou reconhecido na empresa que trabalho como uma pessoa 

envolvida com o voluntariado e quero criar uma corrente do bem, ajudando as 

pessoas a gostarem de ajudar outros. Quero impactar de uma maneira positiva 

a vida das pessoas e tirar as pessoas da zona de conforto”. (Cravo) 

   

Tal fala tem consonância com o entendimento de GODBOUT (1998) de 

que “não se dá tão somente para receber, dá-se para que o outro dê” 

(GODBOUT, 1998, p.45).  
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 No que tange às retribuições do trabalho voluntário, as falas passeiam 

pela não necessidade de retribuição material, pelo reconhecimento da população 

beneficiada, do pessoal da cozinha e da coordenação do voluntariado, bem 

como pela sensação de amor e felicidade, em contraposição ao retorno 

financeiro. O sentimento de paz e de missão cumprida também é citado pelos 

voluntários, demostrando que “as dádivas oferecidas aos homens e aos deuses 

têm por fim comprar a paz, uns para com os outros” (MAUSS, 2013, p.207).  

 

 Manjericão refere uma situação como exemplo de retribuição ao trabalho 

e do tempo dedicados ao trabalho voluntário:  

“Uma vez, no final de um jantar na Gastromotiva, uma mulher me entregou 

um guardanapo escrito – o copo d’água, os talheres, o guardanapo e o prato. 

Tudo pra mim!... E isso é muito bonito! É aquela pessoa acolhida por um trabalho 

que a gente acabou de produzir e acabou. É muito rápido, muito simples, muito 

obvio pra nós! Pra ela era muita coisa! A coroação de uma tarde. Uma coisa 

espetacular!  

 

Na sequência, relata outra experiência:  

 

No último jantar um rapaz me disse: Fico feliz de ver o senhor de novo. E 

eu disse: Fico feliz de você me reconhecer!” 

 

  “Não espero retorno financeiro, mas gosto de reconhecimento pelo meu 

trabalho pelo pessoal da cozinha e pela coordenadora. Cheguei numa etapa da 

vida que não preciso de retorno financeiro e sim de amor e felicidade” (Pimenta) 

 

 Mas, essa não é a posição de todos os que buscam o projeto. Sal explicita 

que percebe que “existe a expectativa de uma retribuição por parte dos 

voluntários”. Exemplifica isso pela “vontade expressa por muitos voluntários em 

participarem de fato do projeto, de um modo mais regular, não só na recepção, 

mas também na cozinha e até no âmbito administrativo. Outra contrapartida é 

que “o voluntário busca se sentir realizado e também ser reconhecido 

socialmente por esse trabalho. Isso é uma forma de alimentar o “self” (...) Tem 

também aquele voluntário cuja contrapartida é contribuir para que nós 
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continuemos a realizar nosso trabalho, principalmente aqueles com consciência 

mais crítica e que já atuam em espaços sociais similares ao nosso”. 

 

 Os voluntários em sua totalidade relatam que ganham muito mais do que 

dão. Doam pouco tempo e esforço, e ganham uma experiência sem medida.   

Trata-se de uma economia às avessas, não se equiparando a um balanço 

contábil movido pela racionalidade linear de perdas e ganhos. Nessa aritmética 

orientada pelo princípio da dádiva, o voluntário entende que sempre ganha mais 

do que doa. Tal situação é relatada na fala a seguir: 

  

 ” Pensei que ia me doar... Foi engano... As pessoas se doam muito mais 

pra mim do que eu pra elas. No trabalho voluntário, ganho mais do que dou e é 

muito bom fazer o bem às pessoas”. (Manjericão) 

 

 Digna de nota é a história de Hortelã, cuja narrativa tem como ponto de 

inflexão a realização do Curso Profissionalizante em Cozinha na Gastromotiva 

em São Paulo, tido por ele como um divisor de águas na sua vida. Após o término 

do curso começou a trabalhar na área da gastronomia, obtendo promoções e 

melhorias em seus rendimentos: 

  

  “mensalmente venho ao Rio fazer esse voluntariado porque minha vida 

mudou muito depois do curso da Gastromotiva. Tenho uma dívida pessoal com 

a Gastromotiva e sonho em abrir um restaurante em São Paulo para empregar 

pessoas em situação de rua. Tenho que retribuir todo o bem que recebi. Minha 

vida se transformou por causa de pessoas que doaram seu tempo e trabalho 

para eu seguir esse caminho” (Hortelã). 

 

 Dentre os discursos dos entrevistados, essa fala talvez seja a que melhor 

traduz a essência da dádiva maussiana. O dar, receber e retribuir constituem-se 

como elementos sustentadores da narrativa de Hortelã, que opera num ciclo 

virtuoso que inclui a oportunidade oferecida pela Gastromotiva, o esforço 

pessoal e o projeto de futuro, também pautada na perspectiva da dádiva.     

 O reconhecimento do trabalho voluntário como um capital simbólico de 

agregação de valor no mercado de trabalho também foi apontado uma 
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constatação por alguns voluntários, que reforçaram o diferencial curricular que 

distingue o voluntário de outros profissionais que não desempenham essa 

atividade. Contudo, há quem conteste esse tipo de atribuição valorativa. Alecrim, 

por exemplo, entende que o trabalho voluntário não deve ser considerado um 

diferencial para o mercado de trabalho, tendo posição claramente contrária ao 

uso do voluntariado para a obtenção de um capital dessa natureza.  

 De todo modo, como se vê, a lógica utilitária também se faz presente no 

trabalho voluntário, que pode ser valorizado tanto do ponto de vista moral quanto 

servir como capital, um elemento de diferenciação no mercado de trabalho.  

 Esse entendimento pode ser verificado junto aos parceiros empresariais 

da Gastromotiva, que aliam às suas marcas a distinção do voluntariado e do 

trabalho de cunho social. 

 

 “se eles (Sálvia fala dos filhos) quiserem entrar para uma universidade 

americana, o trabalho voluntário é um diferencial, é uma distinção. O mundo está 

precisando de pessoas que façam a diferença e o voluntariado diz muito dessas 

pessoas. Se tivesse que contratar pessoas, selecionaria pessoas envolvidas 

com o trabalho voluntário, porque são pessoas mais dispostas a ajudar, em doar 

seu tempo e não ficam paradas em casa vendo televisão”. (Sálvia)  

 

 No que tange ao voluntariado corporativo, Sal ressalta que “as empresas 

que buscam o voluntariado esperam que a Gastromotiva ofereça uma 

experiência que fortaleça os vínculos entre seus colaboradores com 

repercussões na empresa e o fortalecimento da marca da empresa. Isso tem um 

valor de mercado no consumidor final que vai optar por comprar e consumir 

daquela empresa e também de capital da força de trabalho, que se sente 

estimulada a estar lá e a querer trabalhar lá” (Sal). 

 

Mas, de modo geral, a visão sobre o voluntariado e, mais particularmente, 

sobre o trabalho desenvolvido no Refettorio Gastromotiva, vai além dos 

interesses utilitários. Nesse sentido, Sal reconhece que “o voluntariado é o cartão 

de visitas da instituição. É por onde nossos parceiros chegam e reconhecem o 

fazer profissional do Refettorio (...) O voluntariado é um dos medidores, um 

indicador de impacto social” (Sal). 
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 Diz que o que motiva o voluntariado é “fazer diferença na vida das 

pessoas e fazer parte de uma mudança no âmbito social”. Ele quer fazer uma 

diferença, uma mudança na realidade social e ele não sabe como. O que motiva 

o voluntário vir até aqui é querer ser um agente de impacto social numa realidade 

muito desigual. Assim, esse trabalho atende pontualmente a uma demanda 

subjetiva dele (...) existe um fetiche relacionado ao ser social marginalizado 

(gesticula um entre aspas) ... e o voluntário aqui tem a possibilidade de quebrar 

esse fetiche, de romper essa barreira e ter acesso a uma realidade que é tão 

distinta da realidade dele. Mas penso que isso é muito no âmbito subjetivo. Por 

exemplo: as pessoas não vêm aqui querendo ser garçom, mas sim servir 

subjetivamente alguém. Na minha opinião, elas querem acalentar essa pessoa 

que está fetichizada, a pessoa em situação de rua, mas também se sentirem 

acalentadas...”. 

 

A título de concatenar as lógicas constitutivas das representações em 

torno do trabalho voluntário no Refettorio Gastromotiva, cabe destacar que o 

glamour, o encantamento frente ao trabalho lá desenvolvido e, sobretudo, o 

histórico familiar com um posterior investimento na construção de uma 

autobiografia virtuosa aparecem como elementos centrais no contexto em tela. 

Como desdobramento, abrem-se três circuitos de lógicas: a da Religiosidade, a 

da Política e a da Retribuição.  

  A via da Religiosidade / Espiritualidade abarca a dimensão moral, 

religiosa e caritativa de feitura do bem aos desfavorecidos e desprivilegiados 

sociais.  

 A via da Política inclui a possibilidade de ser agente de transformação 

social pela minimização de fatores de exclusão social, como a fome e a 

invisibilização das pessoas em situação de vulnerabilidade social, e também 

como um modo de escapar de sua própria “bolha social”, por meio do contato 

com pessoas excluídas socialmente.  

 A via da Retribuição congrega uma série de elementos, tais como: o 

reconhecimento social e das equipes da Gastromotiva, a possibilidade de 

geração de outras iniciativas de voluntariado, o reconhecimento do valor oriundo 

do trabalho voluntário aos currículos profissionais, a diminuição da culpa por 
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estar em situação social privilegiada e até mesmo a referência à não retribuição 

como retribuição.   

 Imbricados nesse cenário coexiste, portanto, uma dupla lógica: a da 

dádiva e a do utilitarismo. Penso, fundamentada na observação participante e 

nas entrevistas, que essas lógicas se interpenetram e se justapõem, 

consubstanciando-se em uma lógica híbrida, mas una. 

 Não há, portanto, uma lógica ou outra de modo exclusivo. Entre os 

extremos existe um diapasão onde os voluntários se aproximam mais de um 

ponto ou de outro. Existe uma variação, um movimento pendular, mas que não 

pode ser caracterizado como essencialmente dádiva ou utilitarismo.  

 Movidos por uma sensibilidade orientada pela dádiva e também pela 

busca da construção de um capital simbólico utilitário, os voluntários transitam 

pelas cercanias desses territórios complexos e interdependentes, conjugando 

prazer, recompensa, liberdade, obrigação moral, vitalidade e pertencimento.  
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À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

  No intuito de iniciar um movimento de finalização do estudo em questão, 

inspirada por um texto de INGOLD (2016. p.408), penso que atualmente existe 

a necessidade e buscarmos novas possibilidades de pesquisas sobre o trabalho 

voluntário, mantendo abertas as vias de conversação e resistindo à 

determinação de qualquer verdade final e objetiva. 

  Diante dessa inspiração, retomo o objeto que desenhou o caminho dessa 

empreitada, a saber: as lógicas que operam a construção das representações 

do trabalho voluntário, na ótica das pessoas que atuam como voluntários no 

Refettorio Gastromotiva no Rio de Janeiro.   

  Durante o período de 1 ano participei dos jantares do Refettorio 

Gastromotiva como observadora participante, na tentativa de entender essa 

organização, convivendo com as equipes profissionais, vivenciando a dinâmica 

e o fluxo do voluntariado. Foram dias envolventes, prazerosos e inquietantes, 

considerando-se a natureza do serviço oferecido pelo Refettorio, as pessoas 

beneficiadas pelos jantares e os voluntários envolvidos.  

 Como sintetizou um entrevistado, “o voluntariado é o cartão de visitas da 

instituição. É por onde nossos parceiros chegam e reconhecem o fazer 

profissional do Refettorio (...) O voluntariado é um dos medidores, um indicador 

de impacto social” (Sal). 

 Reconhecido como a porta de entrada do Refettorio, ele é fundamental na 

manutenção do funcionamento das atividades operacionais do local e em menor 

escala das outras áreas da Gastromotiva.  

 Nesse sentido procurei descrever as motivações que levam as pessoas a 

aderirem ao trabalho voluntário no Refettorio Gastromotiva, visto que existem 

muitas possibilidades e espaços para exercício do voluntariado na cidade. 

Também me lancei ao mapeamento das lógicas constitutivas do trabalho 

voluntário nesse espaço, tendo como base da discussão das representações do 

voluntariado a perspectiva da Teoria da Dádiva, de Marcel Mauss. 

  Assim, para ter uma visão panorâmica sobre o trabalho voluntário, 

empreendi um levantamento bibliográfico sobre a temática em diversas áreas de 

conhecimento, realizei um breve mapeamento da trajetória sócio-histórica do 
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voluntariado, bem como pesquisei publicações de agências e instituições 

responsáveis pela geração de dados oficiais sobre a temática em questão.  

  Tal incursão foi importante na medida em que me concedeu referenciais 

para a discussão e entendimento do trabalho voluntário, favorecendo a 

compreensão de sua trajetória ao longo do tempo, partindo da gênese religiosa/ 

caritativa, passando pelas ações de ajuda nos tempos de guerras e epidemias 

até chegar ao trabalho voluntário laico desempenhado por meio das ONG´s e 

movimentos sociais. 

  No caso deste estudo, pude constatar que o voluntariado está fortemente 

vinculado a uma economia de bens simbólicos, bem como a certa obrigação 

moral que faz com que as pessoas se vinculem a esse tipo de trabalho, por vezes 

por pressões sociais, diante do contexto atual, caracterizado por uma extrema 

desigualdade social. Tal achado tem consonância com o pensamento de Mauss, 

que coloca que, com o aumento das diferenças sociais advindas do progresso, 

a intensificação das trocas se daria no bojo da coerção moral da sociedade em 

direção à dádiva, no respeito mútuo e na generosidade recíproca (MAUSS, 2013, 

p.314). 

  Ao resolverem se engajar em uma atividade voluntária, os voluntários 

referiram uma série de fatores biográficos que contribuíram para definir suas 

escolhas e interpretações ante a adesão e continuidade do trabalho voluntário 

em suas vidas. A ancoragem biográfica, o contexto sócio-histórico, o glamour e 

o encantamento relacionado ao voluntariado exercido no Reffettorio concorrem 

para a construção do cenário que se configura a partir de três circuitos de lógicas: 

a via da Religiosidade, a via da Política e a via da Retribuição.  

 No contexto em tela, o trânsito das representações do trabalho voluntário 

percorre um caminho entre a dádiva e o utilitarismo, entre interesse e 

desinteresse, configurando um lócus intersticial entre os paradigmas do holismo 

e do individualismo metodológico, conforme os termos de CAILLÉ (1998, p.7). 

  Diante do exposto, reforço a ideia do trânsito das representações do 

trabalho voluntário pelas cercanias de um território demarcado tanto por uma 

lógica racional/instrumental, cara ao individualismo e ao utilitarismo, quanto pela 

lógica do holismo, que abarca e privilegia a totalidade, mais do que os indivíduos 

nela contidos.  
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 Assim, “se o holismo reifica e hipostasia a realidade, o individualismo 

metodológico faz o mesmo com o indivíduo” (CAILLÉ, 1998, p.9). Esse jogo de 

forças coercitivas entre o holismo e o individualismo posiciona a dádiva como um 

entrelugar na constituição dos campos, que horizontalizaria a relação de forças, 

ao invés de impô-la.  

 Nesse sentido, a dádiva abrigaria tanto o paradigma holista como o 

individualista, constituindo, segundo CAILLÉ (1998), um terceiro paradigma para 

análise dos fenômenos sociais. 

Para finalizar gostaria de dizer que privilegiei elementos que considerei 

pertinentes para a compreensão das representações do trabalho voluntário, mas 

não tenho a pretensão de haver explorado toda a potencialidade do material 

etnográfico disponível. Na medida do possível, procurei fazê-lo à luz do 

paradigma da dádiva, que considero uma das mais fecundas teorias das 

Ciências Sociais, com alto potencial analítico, múltiplas possibilidades de 

aplicação empírica e notável fertilidade heurística para intepretação dos fatos 

sociais.  
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ANEXO 

OS ENTREVISTADOS  

 

 Manjericão tem 66 anos e é solteiro. É arquiteto e engenheiro. Prefere 

atuar como arquiteto. Está aposentado, mas continua trabalhando como 

arquiteto autônomo.  Refere que sua família é de classe baixa e que 

trabalhou desde adolescente. Reforça que sua vida familiar influenciou 

muito na sua trajetória de vida. Começou trabalhando como voluntário no 

Projeto Pro Sanear que tinha como foco a população de baixa renda com 

ênfase na despoluição da baia de Guanabara. Nesse projeto trabalhou no 

Complexo do Alemão.  Trabalhou em ONGs com foco em planejamento 

familiar (ADEF) e AIDS (ABIA e Água Viva), voltadas para profissionais 

do sexo com HIV.  Nessa última ONG teve sua inserção como engenheiro 

na busca de parceiros para doação de material de construção, doação de 

mão de obra para remodelação da sede e do alojamento que abrigava as 

pessoas beneficiadas. O trabalho com pessoas soropositivas impactou 

muito sua vida, pois vivenciou muitas situações limite junto a elas, até 

porque naquela época não havia remédios eficazes como agora.  

Descobriu o Gastromotiva por notícia de jornal e se cadastrou como 

voluntário. Se diz “encantado pela beleza do projeto”! Também pontua a 

comodidade do local dada a possibilidade de um deslocamento rápido. 

Cita que existem muitas opções para trabalho voluntário, mas em regiões 

distantes da cidade. Tem atuação muito frequente como voluntário e 

sempre participa das chamadas emergenciais. Refere que tem como 

motivação para o trabalho voluntário “dar uma tangenciada na 

religiosidade e na espiritualidade. O que a gente tá fazendo aqui? Só 

ganhar dinheiro e depois deixar gente brigando por ele? Também diz: 

“...Pensei que ia me doar... Foi engano... As pessoas se doam muito mais 

pra mim do que eu pra elas. No trabalho voluntário ganho mais do que 

dou e é muito bom fazer o bem às pessoas”. Cita o seguinte: “Uma vez 

no final de um jantar da Gastromotiva uma mulher me entregou um 

guardanapo escrito – o copo d’água, os talheres, o guardanapo e o prato. 

Tudo pra mim!... E isso é muito bonito! É aquela pessoa acolhida por um 

trabalho que a gente acabou de produzir e acabou. É muito rápido, muito 
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simples, muito obvio pra nós! Pra ela era muita coisa! A coroação de uma 

tarde. Uma coisa espetacular!” Conta outra experiência: “No último jantar 

um rapaz me disse: Fico feliz de ver o senhor de novo. E eu disse: Fico 

feliz de você me reconhecer!” Refere as duas situações citadas como 

“uma retribuição do trabalho, como um afeto pelo tempo dedicado às 

pessoas”. Enxerga o trabalho voluntário como um ponto a mais no 

currículo profissional porque “essa experiência dá uma visão do conjunto 

social mais ampliado do que uma pessoa que nunca fez”. Entende como 

um plus para inserção no mercado de trabalho. Conta que certa vez 

conheceu num jantar, como voluntário, um médico que relatou que teria 

que trazer a equipe dele pra fazer o trabalho para reconhecerem a 

realidade da vida.  Reforça a importância e as boas perspectivas do 

trabalho voluntário dizendo “quando falo para as pessoas que estou 

fazendo um trabalho voluntário no Gastromotiva, as pessoas me 

perguntam: como eu faço pra entrar nisso?  Termina dizendo que o 

trabalho desenvolvido pela Gastromotiva e por outras ONGs preenche 

uma lacuna nas intervenções que deveriam ser do Estado. 

(Entrevista realizada numa cafeteria) 

  

 Canela tem 59 anos, é engenheira química aposentada da Petrobrás há 

2 anos, divorciada e com 3 filhos. Começou a fazer trabalho voluntário 

após se aposentar. Participa também como voluntária em outros projetos, 

como Yoga de Rua e Yoga na Maré.  Iniciou sua atividade como voluntária 

em atividades políticas. Encantou-se com a proposta do estilo de cozinha 

da Gastromotiva (a Gastronomia Social) e também pela beleza, dignidade 

e respeito conferida às pessoas em situação de vulnerabilidade social. 

Achou encantador “colocar a mesa com talheres, copos, flores e oferecer 

uma comida boa com entrada, prato principal e sobremesa, pras pessoas 

que não tem isso, é maravilhoso!” Sua motivação para o trabalho 

voluntário tem a ver com entendê-lo como Política: “quero me aproximar 

das pessoas e mudar o mundo! E também diminuir as fronteiras entre as 

pessoas. O trabalho voluntário faz com que eu saia da zona de conforto 

e conheça outras pessoas”. Também relata que “o trabalho voluntário faz 

com que você enxergue a realidade do outro” Refere que o 
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reconhecimento do seu trabalho se dá quando encontra pessoas nos 

lugares (por exemplo, no Cinema da Casa França Brasil, no Coral da 

Yoga de Rua) e elas a reconhecem e falam com ela, fazem festa. De certa 

forma são “os mundos se encontrando e eu estou tentando achar alguns 

canais, que eu acho que é fazer Política”. O trabalho voluntário é um ato 

político, um trabalho que leva a gente a querer mudar o mundo e que leva 

às pessoas ao entendimento do direito delas à cidade, à educação e à 

cultura.  Diz que o trabalho voluntário ‘” é uma tentativa de manter o pouco 

que conquistamos como povo e uma energia das pessoas que querem 

continuar lutando, acreditando e tendo esperança. A retribuição do 

voluntariado é me fazer feliz por existir! Diz que “nesses tempos o trabalho 

voluntário tá me salvando”. 

(Entrevista realizada num restaurante) 

 

 Pimenta tem 60 anos, é argentina, viúva com 4 filhos independentes. Diz 

que nasceu em Junín, uma cidade argentina importante, porque nessa 

cidade nasceram duas mulheres muito importantes: Evita Perón e ela.  

Tem formação em Comunicação (Relações Públicas) e Educação Física. 

É aposentada. Trabalhou na Shell e no Banco Nacional. Tem uma firma 

de eventos que trabalha para grandes empresas na cidade, como a FGV  

e a Fundação Roberto Marinho.  Morou na Argentina até os 14 anos e 

veio para o Brasil com a família após a morte do pai, que tinha família no 

País. Está como voluntária há 2 anos. Fala que ela é uma grande mãe e 

que essa é a função dela na vida. Se emocionou muito quando relatou a 

morte do marido com a mesma doença do pai.  Relata que a perda do 

marido impactou muito a vida dela. Tinham 38 anos de casados. A vinda 

para o Gastromotiva se deu a partir de uma lista de emergência, quando 

foi indicada por amigas. Diz que “foi um caso de amor!” Relata que a 

Gastromotiva mudou sua vida, principalmente no período após a morte do 

marido. Diz que “no primeiro momento o que me encantou foi o glamour, 

o convívio com chefs famosos e com uma cozinha fantástica. Na época 

tinham muitos chefs famosos que vinham aqui”. Refere o seguinte: “a 

Gastromotiva me fez muito bem e eu vi que sou útil fora da família”.   

Esclarece que não quer a Gastromotiva como emprego. Pra ela é como 
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uma família. É uma voluntária diferenciada pela prática como hostess e o 

domínio de idiomas. Algumas vezes substitui a coordenadora dos 

voluntários na organização dos jantares. Diz que foi motivada ao trabalho  

pelo amor e felicidade que pode dar a outras pessoas e também pela 

possibilidade de motivar outras pessoas a se inserirem no trabalho 

voluntário. “O trabalho aqui me dá muita alegria. Eu volto pra casa super 

contente!” O que me motiva a vir aqui é o amor e a felicidade. E também 

o trabalho voluntario me ajuda a não ser uma pessoa deprimida e 

queixosa. Recebo muito mais do que dou!”. Ressalta que gosta de 

conhecer as histórias das pessoas, saber quem gosta de cantar, de 

recitar. Nos jantares que Heloísa eventualmente coordena, ela dá espaço 

pros convidados cantarem e recitarem poesias. Ela não espera retorno 

financeiro, mas gosta do reconhecimento do seu trabalho pelo pessoal da 

cozinha e pela coordenadora.  Diz que “cheguei numa etapa da vida que 

não preciso de retorno financeiro e sim de amor e felicidade. Não tenho 

pudor para o amor”. Considera que o trabalho voluntário necessita de uma 

gestão específica. 

(Entrevista realizada na sala de reuniões da Gastromotiva) 

 

 Sálvia tem 39 anos, é casada e tem 2 filhos de 6 e 4 anos. É advogada e 

atuou como tal, mas abdicou do Direito pela Gastronomia. Hoje dá aulas 

de culinária em casa e forma grupos com alunos e amigos para realizar o 

trabalho voluntário na cozinha e na recepção do Refettorio às segundas- 

feiras, o único dia em que não trabalha. Diz: “Minha missão na vida é 

influenciar pessoas e mostrar o quão importante é a nossa relação com 

os alimentos”. Descobriu a Gastromotiva porque seguia o Chef Massimo 

Botura numa rede social e soube que a mesma ia funcionar na época das 

Olimpíadas. “Recebi uma ligação de uma amiga me dizendo que iria 

formar um grupo de voluntários para patrocinar um jantar na Gastromotiva 

e que estava precisando de um Chef. Liguei pro Chef de lá e adorei a 

proposta do trabalho e fui”.   Nas suas palavras, “a Gastromotiva é um 

ambiente perfeito onde eu faço o que gosto. É fácil e não é longe”. 

Considera-se uma privilegiada que vive num mundo caótico. Durante 

muito tempo doou 10% do que ganhava para uma instituição de caridade, 
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mas atualmente acha que dar dinheiro é muito pouco. “O mais importante 

é dar tempo atenção e carinho. O que me motiva é influenciar pessoas. 

Eu tenho muitos alunos, eu tenho uma rede social que atinge pessoas e 

posso influenciá-las a ajudar. Na verdade, é a vontade de ajudar o 

próximo".  As pessoas que Sálvia leva na Gastromotiva querem retornar 

mais vezes e isso é referido como um bom resultado da iniciativa de 

congregar as pessoas. Informa que sempre teve vontade de fazer 

trabalho voluntario para populações carentes, mas que tem medo de 

locais violentos. Diz que a Gastromotiva é um bom local, é seguro e que 

ela pode levar outras pessoas lá também. “Vivemos numa sociedade 

medrosa, aí as pessoas pensam, se a Sálvia vai deve ser seguro. As 

pessoas amam ir lá. Se sentem úteis. O retorno da experiência é o melhor 

possível. A Gastromotiva dá tudo o que o voluntário precisa”. Para Sálvia, 

“a retribuição do trabalho voluntário traz um pouco de paz de espírito e de 

que eu estou fazendo alguma coisa porque está contribuindo para 

melhorar a qualidade de vida das pessoas.” Se emociona quando diz que 

o filho de 6 anos quer trazer as pessoas das ruas para casa para dar 

comida. Diz ter boas perspectivas para o trabalho voluntário porque essa 

geração mais nova é uma geração de cooperação, de ajudar o outro, com 

um olhar mais atento ao próximo e ao meio ambiente, diferentemente da 

sua geração que quer acumular bens materiais e só ganhar dinheiro.  Cita 

a questão do meio ambiente porque a Gastronomia envolve muito mais 

do que fazer comida. Inclui a produção, a distribuição e o aproveitamento 

dos alimentos, sendo esse um ciclo de responsabilidade social. Ressalta 

que a gestão do voluntariado na área da gastronomia social envolveria a 

profissionalização das pessoas na área. Apesar do aumento do trabalho 

voluntário ainda considera que o voluntariado teria que ter mais 

fidelização. As pessoas ainda precisam se envolver muito mais. 

Reconhece que o voluntariado agrega valor ao currículo, dando exemplo 

dos filhos que estudam numa escola americana. Complementa dizendo 

que “se eles quiserem entrar para uma universidade americana, o 

trabalho voluntário é um diferencial, é uma distinção”. Ressalta que “o 

mundo está precisando de pessoas que façam a diferença e o 

voluntariado diz muito dessas pessoas. Se tivesse que contratar pessoas, 
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selecionaria pessoas envolvidas com o trabalho voluntário, porque são 

pessoas mais dispostas em ajudar, em doar seu tempo e não ficam 

paradas em casa vendo televisão”.  Enfatiza que as empresas deveriam 

ter programas próprios de voluntariado para seus funcionários. 

(Entrevista realizada na sala do apartamento de Sálvia) 
 
 

 Tomilho tem 28 anos, é cozinheiro há 7 anos. Trancou a faculdade de 

engenharia de produção para cursar gastronomia. Trabalhou na 

Confeitaria Colombo, no Restaurante Aprazível e no Boto Bar. É 

voluntário na recepção e também na cozinha, por conta de sua prática 

profissional. Conheceu o trabalho da Gastromotiva quando trabalhava na 

Confeitaria Colombo, porque muitos auxiliares de cozinha de lá vinham 

da escola da Gastromotiva. Tem um projeto de montar uma padaria  

comunitária com sobras de malte e levedo de cervejarias artesanais. Tem 

uma história familiar com o voluntariado. Sua mãe foi voluntária no 

Hospital do Câncer por mais de 20 anos. Já foi voluntário desenvolvendo 

trabalhos de reforço escolar e atuando em cursos preparatórios de pré-

vestibular e pré-técnico em comunidades carentes. Ressalta que o 

modelo da Gastromotiva é interessante pela proposta da Gastronomia 

Social com o aproveitamento total dos alimentos para a população 

carente. Ressalta que se o aproveitamento total dos alimentos fosse 

adotado pelas pessoas em geral nós alimentaríamos a população carente 

de todo o mundo.   Diz que “um lado bacana da moeda é esse”, e o outro 

lado é a escola de capacitação profissional oferecida pela Gastromotiva.  

Diz que apesar do trabalho voluntário não ser remunerado, se ganha 

experiência, networking e possibilidades futuras. “Só você ter bem estar 

e ajudar já é uma gratificação, e você olhar uma realidade que você não 

está acostumado e compreender que aquilo também faz parte da sua 

vida”. Reconhece que o trabalho voluntário é valorizado no currículo e 

abre muitas portas. Diz que “o voluntário está preocupado com o trabalho 

em si e não só com a questão de remuneração”. Acrescenta que está 

concorrendo a uma bolsa em uma faculdade de gastronomia no Canadá 

e isso é um requisito super importante. Para ele, o trabalho voluntário 

supre uma ausência do Estado em algumas áreas, por outro lado, também 
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pode trazer soluções criativas que o Estado ainda não viu.  Relata que “o 

Brasil na década de 90 beirou cerca de 20 milhões de pessoas passando 

fome. Com o Programa Fome Zero a gente praticamente erradicou essa 

fome. Imagina o seguinte: quando uma pessoa não tem um prato de 

comida em casa, imagina o esforço que o governo tem que fazer pra suprir 

isso e o quanto isso aumenta os gastos com saúde, aumenta a 

mortalidade infantil. Isso tudo é muito mais caro do que o prato de comida 

que faltou...quando falamos de Gastronomia Social estamos falando de 

saúde, bem estar, de disposição pra trabalhar.  A Gastronomia Social 

supre a necessidade mais essencial das pessoas, que é a alimentação”. 

Termina dizendo que “o trabalho voluntário consiste em fazer bem ao 

próximo e isso também faz bem à pessoa que o pratica. Significa praticar 

a caridade. O trabalho voluntário é uma forte ferramenta de mudança 

social”. 

(Entrevista realizada no salão de refeições do Gastromotiva) 

 

 Cravo tem 43 anos, é casado e tem 1 filho. É engenheiro civil e trabalha 

em uma indústria norueguesa de petróleo e gás. Diz ser apaixonado por 

cozinha. Arregimenta outros voluntários na empresa e no núcleo familiar 

e forma grupos fechados de voluntários. Fez um “assessment”, uma 

avaliação de carreira e tentou entender quais seriam seus valores de vida. 

Constatou que um deles era “ajudar o próximo impactando a vida das 

pessoas, dentro de atividades que elas se sintam integradas, queridas, 

amadas e produtivas”. Reconhece que esse é o mote do trabalho  

desenvolvido no Gastromotiva. Juntou 14 pessoas na empresa e família 

e já está na 3ª turma de pessoas a se voluntariar e tem ainda mais uma 

turma marcada. Ressalta que sua intenção com o trabalho voluntário é 

muito mais impactar a vida das pessoas que ele traz pra voluntariar do 

que à população atendida, que também ajuda. Diz ele: “É fazer com as 

pessoas que trago aqui vejam o mundo de forma diferente. Se uma 

pessoa que eu trouxer aqui voltar com mais um grupo de 15 pessoas, eu 

impactei de fato a vida de alguém. É tirar as pessoas dessa bolha que a 

gente vive e nos abrirmos para a realidade”. As pessoas na sua empresa 

já perguntam sobre a formação de novos grupos de voluntários para 
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aderirem à proposta. Refere sua surpresa com a quantidade de pessoas 

fora do Brasil que vem fazer voluntariado na Gastromotiva e eu reforço 

que na semana anterior à sua entrevista todos os voluntários eram de 

outros países, tais como Reino Unido, Polônia, Austrália e Estados 

Unidos.  Diz: “sou reconhecido na empresa como uma pessoa envolvida 

com o voluntariado e quero criar uma corrente do bem, ajudando as 

pessoas a gostarem de ajudar outros. Quero impactar de uma maneira 

positiva a vida das pessoas e tirar as pessoas da zona de conforto”.  

(Entrevista realizada no salão de refeições do Gastromotiva) 

 

 Alecrim tem 42 anos, é doutora em Ciências Sociais pela UERJ, mestre 

em Extensão Rural pela Universidade de Viçosa, especialista em 

Educação e tradutora em Linguística Aplicada, professora universitária há 

11 anos. Foi dona de um curso de Inglês e hoje tem uma empresa de 

consultoria educacional que trabalha para o Instituto Ayrton Sena. É 

consultora para aplicação de políticas públicas na Educação. Mobiliza 

outras pessoas a aderirem ao trabalho voluntário. Levou um grupo do 

terreiro umbandista que frequenta para se voluntariar na Gastromotiva, 

pois não havia nenhuma atividade de cunho social sendo realizada 

naquele terreiro. Entretanto enfatiza que faria trabalho voluntário mesmo 

se não fosse religiosa. Identifica-se como cientista social, mulher e negra. 

Como negra, diz que isso tem uma significação muito grande para ela 

porque a maioria das pessoas que são servidas é negra. Tem um histórico 

familiar com o trabalho voluntário e reconhece que seu engajamento no  

voluntariado foi herdada daí. “Sou de Petrópolis, uma região que chove 

muito e desde criança minha mãe ajudava os desabrigados das chuvas. 

A gente passava a noite ajudando e muitas vezes a gente levava as 

pessoas pra nossa casa”. Em Minas Gerais, trabalhou como voluntária 

num abrigo de crianças, atuando como mãe de final de semana, mãe de 

final de ano e apadrinhando muitas crianças. Desenvolveu um projeto 

com seus alunos para dar aulas de reforço a crianças. Atualmente 

também é voluntária frequente numa casa geriátrica. Não se recorda do 

momento exato em que conheceu a Gastromotiva, mas relaciona essa 

aproximação à realização de sua dissertação de mestrado sobre 
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Construção de Identidades a partir de Hábitos Alimentares em 

Comunidades Quilombolas. Refere que a motivação ao trabalho 

voluntário na Gastromotiva é “contribuir para visibilizar pessoas que a 

gente geralmente não enxerga. Transformar essas pessoas em sujeitos 

de verdade, atribuir a essas pessoas o status de seres humanos, como 

pessoas de direitos”. Diz que “isso é muito forte e especialmente 

importante porque jamais aderiria a um trabalho puramente 

assistencialista. O trabalho na Gastromotiva tem um sentido mais 

libertário. Não sou adepta do trabalho voluntário com sentido de cuidar do 

outro, de sentir pena”. Reconhece que um dos riscos do trabalho 

voluntário é a pessoa se achar melhor do que outras porque desenvolve 

esse tipo de atividade. Ressalta que “a retribuição do trabalho voluntário 

traz um pouco de paz de espírito e de que eu estou fazendo alguma coisa 

porque está contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas.” 

Espera retribuição e reconhecimento pelo seu trabalho com educação. 

“Um dos méritos do trabalho voluntário no Gastromotiva é que sempre 

tem gente para ser voluntário. Acho que é um desafio manter um projeto 

dessa magnitude só com pessoas que doam seus tempos. Isso atesta 

uma boa gestão.” Considera que o trabalho voluntário não deve ser 

considerado um diferencial para o mercado de trabalho, tendo posição 

contrária ao voluntariado como capital.  

(Entrevista realizada em uma cafeteria) 

 

 

 Hortelã tem 23 anos, é solteiro, auxiliar de cozinha formado pela Escola 

da Gastromotiva de São Paulo. Veio de São Paulo de ônibus, em um dia 

de folga do trabalho, diretamente para participar do trabalho voluntário em 

um jantar no Rio de Janeiro. Logo após o término de jantar retornou de 

ônibus, para trabalhar no dia seguinte. Relata que sua família veio da 

região nordeste para São Paulo. Nessa época ele tinha 13 anos. Aos 16 

anos foi trabalhar como auxiliar de serviços gerais num restaurante. Mora 

na periferia de São Paulo e seu trabalho é em uma área considerada 

nobre na cidade. Foi nesse trabalho que foi informado, pelo dono do 

restaurante, sobre o curso de auxiliar de cozinha oferecido pela escola da 
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Gastromotiva de São Paulo. Ele se inscreveu e foi selecionado. Relata 

que não sabia nada de cozinha, mas que durante o curso se saiu bem e 

foi logo promovido e requisitado pelo dono do restaurante para assumir 

um lugar na cozinha. Depois de uns meses, a pessoa responsável pelo 

setor foi transferida para outro restaurante da rede e Hortelã assumiu o 

seu lugar. Ocupa essa posição até hoje. Fez mais cursos na área, com 

ênfase em padaria. Diz que mensalmente vem ao Rio fazer esse 

voluntariado porque a vida dele mudou muito depois do curso da 

Gastromotiva. Ele diz que tem uma dívida pessoal com a instituição e que 

sonha em abrir um restaurante em São Paulo para empregar pessoas em 

situação de rua. Diz que precisa retribuir todo o bem que recebeu. Relata 

que sua vida se transformou por causa de pessoas que doaram seu tempo 

e trabalho e ele quer seguir esse caminho. Recebeu um convite para fazer 

um curso no Exterior e por isso vai estudar francês.  

(Entrevista realizada por aplicativo de mensagens) 

 

 Sal tem 30 anos, 1 filho de 3 anos e é assistente social. É a atual 

assistente de projetos sociais da Gastromotiva e coordenadora do 

Programa de Voluntariado.  Essas atividades estão vinculadas à Área de 

Impacto Social da Gastromotiva. Está na instituição há 4 meses e conhece 

o trabalho ali desenvolvido há uns 6 anos, porque trabalhava em uma 

ONG chamada Instituição do Homem Novo, que atua na área de inserção 

de jovens egressos de instituições de medidas socioeducativas, na faixa 

etária de 12 a 21 anos. A Gastromotiva era uma das instituições parceiras 

e ela encaminhava jovens para realizar os cursos oferecidos. Recruta os 

voluntários, estabelece relações com as instituições parceiras e também 

coordena os jantares diários no que concerne à distribuição de vagas, 

bem como ao acompanhamento de toda a dinâmica envolvida na 

operacionalização dos jantares.  Informa que o voluntariado no conceito 

de um Refettorio Ambrosiano é fundamental para sua caracterização 

como tal, sendo essencial para seu funcionamento. Diz que existe uma 

tentativa de alinhamento dos Refettorios ao redor do mundo, respeitando 

as especificidades de cada local. “Em tese o voluntariado seguiria a 

mesma linguagem em todos os locais. O voluntariado é o cartão de visitas 



81 
 

 
 

da instituição. É por onde nossos parceiros chegam e reconhecem o fazer 

profissional do Refettorio”.  Relata que a Gastromotiva ainda não 

desenvolve uma avaliação e monitoramento estruturado do trabalho 

voluntário. Para ela, o voluntariado é um dos medidores, um indicador de 

impacto social. Diz que o que motiva o voluntariado é “fazer diferença na 

vida das pessoas e fazer parte de uma mudança no âmbito social”. Em 

sua opinião, “o voluntário é uma figura ainda indefinida, totalmente 

indefinida na verdade. Ele quer fazer uma diferença, uma mudança na 

realidade social e ele não sabe como”. Assim, esse trabalho atenderia 

pontualmente a uma demanda subjetiva. “O que motiva o voluntário vir 

até aqui é querer ser um agente de impacto social numa realidade muito 

desigual. Existe um fetiche relacionado ao ser social marginalizado, entre 

aspas... e o voluntário aqui tem a possibilidade de quebrar esse fetiche, 

de romper essa barreira e ter acesso a uma realidade que é tão distinta 

da realidade dele. Mas penso que isso é muito no âmbito subjetivo. Por 

exemplo: as pessoas não vêm aqui querendo ser garçom, mas sim servir 

subjetivamente alguém. Na minha opinião, elas querem acalentar essa 

pessoa que está fetichizada, a pessoa em situação de rua, mas também 

se sentirem acalentadas... Não sei o quanto dessa experiência o 

voluntário replica em outros espaços”. No que tange ao voluntariado 

corporativo ressalta que “as empresas que buscam o voluntariado 

esperam que a Gastromotiva ofereça uma experiência que fortaleça os 

vínculos entre seus colaboradores com repercussões na empresa e o 

fortalecimento da marca da empresa. Isso tem um valor de mercado no 

consumidor final que vai optar por comprar e consumir daquela empresa 

e também de capital da força de trabalho, que se sente estimulada a estar 

lá e a querer trabalhar lá”. Percebe que existe a expectativa de uma 

retribuição por parte dos voluntários. Exemplifica isso pela vontade 

expressa por muitos deles de participarem mais efetivamente do projeto, 

de um modo mais regular, não só na recepção, mas também na cozinha 

e até no âmbito administrativo. Outra contrapartida é que “o voluntário 

busca se sentir realizado e também ser reconhecido socialmente por esse 

trabalho. Isso é uma forma de alimentar o “self”. Uma prova disso é que 

as pessoas postam nas redes sociais, com chefs famosos, colocam um 
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texto bonito, uma foto e marcam o Refettorio. Tem também aquele 

voluntário cuja contrapartida é contribuir para que nós continuemos a 

realizar nosso trabalho, principalmente aqueles com consciência mais 

crítica e que já atuam em espaços sociais similares ao nosso”. Reconhece 

que o voluntariado tem que ser mais sistematizado e organizado, que as 

diretrizes precisam ser reformuladas e alinhadas. “O trabalho voluntário 

aqui na Gastromotiva é muito presente, em vários lugares”. 

(Entrevista realizada na sala da assistente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


