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Resumo
O

trabalho

voluntário

vem

ganhando

novas

conotações

no

mundo

contemporâneo, gerando novos investimentos em estudos acadêmicos e conquistando
espaço na mídia e em movimentos culturais. Esta dissertação, objetiva investigar o
trabalho voluntário como potencialmente realizador do ser humano em sua
espiritualidade, a partir do referencial teórico na perspectiva de Viktor Frankl. Para
isto, no primeiro capítulo se aborda a teoria de Viktor Frankl e seus principais
conceitos relacionados à espiritualidade, como: dimensão noética, inconsciente
espiritual e autotranscendência. O segundo capítulo trata conceitualmente do trabalho
voluntário, juntamente com um breve histórico desta realidade no Brasil e, por fim, a
motivações que estimula a ação voluntária. O terceiro capítulo procura associar o
trabalho voluntário e realização espiritual. Para isto, desenvolve temáticas como: a
solidariedade fundamentada em princípios éticos, o altruísmo, a empatia, a gratuidade
e mais enfaticamente a atitude de amor a partir da dimensão espiritual, concluindo que
o trabalho voluntário fundamentado no amor profundo tem o potencial de realizar a
pessoa espiritualmente. A metodologia utilizada é a revisão bibliográfica, utilizando a
fenomenologia hermenêutica. E termina com as considerações finais, reforçando a
ideia de que o trabalho voluntário é potencialmente realizador da pessoa em sua
espiritualidade, pois, está direcionado para uma busca de sentido para a vida e
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também pode ser compreendido a partir da capacidade que o ser humano tem de sair
do ensimesmamento e de olhar para além de si, em direção a um outro ou a uma causa,
compreendendo nisso possibilidades da autotranscendência.

Palavras-chave: Trabalho voluntário. Amor profundo. Autotranscendência. Realização
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Abstract
Volunteer work has gained new connotations in the contemporary world,
generating new investments in academic studies and gaining space in the media and
cultural movements. This dissertation, aims to investigate the voluntary work as a
potential achiever of the human being in his spirituality, from the theoretical
referential in the perspective of Viktor Frankl. For this, the first chapter deals with
Viktor Frankl's theory and its main concepts related to spirituality, such as: noetic
dimension, spiritual unconscious and self-transcendence. The second chapter deals
conceptually with voluntary work, together with a brief history of this reality in Brazil
and, finally, the motivations that stimulate voluntary action. The third chapter seeks to
associate voluntary work and spiritual attainment. For this, it develops themes such as:
solidarity based on ethical principles, altruism, empathy, gratuitousness and more
emphatically the attitude of love from the spiritual dimension, concluding that
voluntary work based on deep love has the potential to perform the person spiritually.
The methodology used is the bibliographical review, using the hermeneutic
phenomenology. And it ends with the final considerations, reinforcing the idea that
voluntary work is potentially fulfilling of the person in his spirituality because it is
directed towards a search for meaning for life and can also be understood from the
capacity that the human being has to come out of self-absorption and to look beyond
oneself, toward another or a cause, understanding in this the possibilities of selftranscendence.
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