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Resumo: 
Diante dos atuais cenários conflituosos, injustos e antiéticos com os quais nos deparamos
diariamente, é inegável o preço socialmente pago por isso. Porém, será que ainda podemos
fazer algo para mudar o contexto onde vivemos? Em busca dessa resposta e em defesa de
uma sociedade mais justa e ética, formada por cidadãos que prezem pela moralidade,
humanidade, solidariedade e bem-estar social, apresentamos o Projeto COMpaixão,
desenvolvido no Campus Bento Gonçalves do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Sul. Este surgiu com o objetivo de sensibilizar e envolver
estudantes e servidores em ações voluntárias, com o intuito de criar uma ponte entre escola e
comunidade externa, por meio do fortalecimento de vínculos e da prática social. O projeto conta
com duas estudantes bolsistas e aproximadamente vinte voluntários, que encontram-se para
planejar, organizar, desenvolver e avaliar as ações voluntárias mensais, promovidas nas
entidades do município vinculadas à ONG Parceiros Voluntários. Dentre essas entidades,
podemos citar o Lar dos Idosos, Associação dos Deficientes Visuais, Associação dos Surdos,
Associação dos Downs, Escolas de Ensino Fundamental que atendem crianças carentes,
Hospital Tacchini etc. Nessas ações voluntárias, busca-se o envolvimento do grupo de
voluntários com o público atendido, por meio de atividades diversas, voltadas para a questão da
ética, da ludicidade, do lazer, da escuta ativa, da cidadania, inclusão, cooperação e empatia.
Este ano também foi possível criar um evento de adoção de cães e gatos que vivem em lares
temporários, e arrecadar ração e tampinhas plásticas. Além disso, também incentiva-se a
doação de livros, material escolar, alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e higiene,
roupas e calçados através dos trotes solidários e de gincanas promovidas pelos estudantes do
Grêmio Estudantil, procurando atender algumas necessidades mais emergenciais dessas
entidades. Portanto, por meio desse projeto, também busca-se desvincular o ensino e
aprendizado da Ética de uma metologia pragmática, proporcionando aos envolvidos, além do
seu estudo teórico, a prática em sociedade. Nesse sentido, entende-se que o Projeto



COMpaixão, ao fomentar o trabalho voluntário, também contribui para a reflexão crítica e a
prática social, tão necessárias para a formação humana e profissional dos sujeitos.
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