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Resumo 

 
O trabalho trata da percepção sobre um projeto de trabalho voluntário para o público 
universitário. O estudo teve o objetivo de investigar a respeito da viabilidade do 
desenvolvimento de um programa para uma ONG de cunho social e/ou ambiental. Tal estudo 
se caracterizou como descritivo-interpretativo, com base em dados que foram coletados por 
meio de formulário estruturado disponibilizado para respostas em meio universitário. Os 
dados colhidos na pesquisa revelam aspectos muito importantes do quadro atual, do perfil do 
universitário que seria o público do Programa de Trabalho Voluntário. E tais constatações 
deste trabalho acabam por despertar inúmeras questões de tal viabilidade de como escolher as 
pessoas adequadas para garantir a efetividade deste tipo de projeto, visto que se tratar de uma 
atividade de longo prazo. 
 
Palavras-chave: empreendedorismo social; voluntariado; percepção.  

 

Abstract 

The paper deals with the perception about a voluntary work project for the undergraduation 
students. The study aimed to investigate the feasibility of developing a program for a social 
and /or environmental NGO. This study was characterized as descriptive-interpretative, based 
on data that were collected through a structured form provided for answers in a university 
setting. The data collected in the research reveal very important aspects of the current 
situation, the profile of the university that would be the public of the voluntary work program. 
And these end up provoking many questions of such viability, such as how to choose the right 
people to ensure the effectiveness of the project, since it is a long-term activity. 
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INTRODUÇÃO 

O trabalho voluntário não envolve remuneração, trata-se de uma dedicação para 

determinado auxílio, seja de causa social ou ambiental. As atividades podem ser 

desempenhadas em creches, asilos, hospitais, área de preservação, cooperativas, entre outras 

instituições. Em geral, não há exigência de um grau específico de escolaridade e a restrição da 

faixa etária varia de acordo com a complexidade do problema tratado nas atividades 

(POLITIZE, 2017).  

O adjetivo latino voluntariuns da origem a palavra voluntário, que tem como 

significado a capacidade de escolha ou decisão. Segundo a Organização das Nações Unidas 

(ONU), voluntário é “o jovem ou adulto que, devido ao seu interesse pessoal e ao seu espírito 

cívico, dedica parte de seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de atividade, 

organizadas ou não, de bem-estar social ou outros campos” (SIGNIFICADOS, 2017, p.1). 

Para a constituição brasileira (Lei Federal nº 9.608 e do Decreto nº 2.536), trabalho 

voluntário é a “atividade não remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de 

qualquer natureza ou a instituição privada sem fins lucrativos que tenha objetivos cívicos, 

culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive 

mutualidade” (BRASIL, 2017a, p.1; BRASIL, 2017b, p.1).  

Além de analisar o conceito da palavra é importante observar a motivação das pessoas 

para atuar voluntariamente. De acordo com inúmeros estudos, o altruísmo, solidariedade 

aliado ao interesse próprio montam, de uma maneira generalizada,  o quadro de motivação. O 

altruísmo envolve a percepção da desigualdade apresentada na sociedade, em relação a 

condição de vida, poder aquisitivo, acesso a direitos e bens. Isso faz com que as pessoas se 

sintam compelidas a ajudar aqueles que apresentam uma realidade de certa forma prejudicada 

em relação a sua própria (TOZZI, 2015).  

Segundo o mesmo autor, nesse caso, pode-se observar uma forte compaixão e empatia, 

um ímpeto de transformação e mudança. A participação segue um propósito maior de atingir 

objetivos coletivos, cuja responsabilidade vai além das privadas. É importante o entendimento 

do significado do terceiro setor no Brasil. É um termo sociológico utilizado para nomear 

instituições de iniciativas privadas, porém, sem fins lucrativos e que direcionam seus 

objetivos para o bem comum. A grande maioria da mão de obra do terceiro setor é voluntária, 

é realizado um trabalho em conjunto com a sociedade em busca de uma vida digna para 

crianças, adultos e idosos, em harmonia com o meio ambiente (TOZZI, 2015).  
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As ações vão desde atendimento médico, evento cultural, atividade de recreação, 

inserção na sociedade, campanhas educacionais, projetos de sustentabilidade e preservação do 

meio ambiente, desenvolvimento de cooperativas em comunidades (POLITIZE, 2017).  

Ainda segundo o mesmo autor, independente da abrangência, os projetos 

desenvolvidos no Terceiro Setor buscam amenizar os efeitos da grande desigualdade social 

observada no país. Mas é importante lembrar, que a presença de tal setor não anula a função 

do Estado, o Terceiro Setor vem como uma alternativa eficaz que auxilia na resolução de 

problemas de causa social e ambiental. 

Dentre as Instituições do Terceiro Setor, estão as ONGs (Organização Não 

Governamental), que são mantidas por pessoas físicas, fundações, empresas privadas e 

colaboração do governo. Elas podem ter como foco as causas sociais (erradicação da pobreza, 

redução da fome, inserção de minorias, acesso à educação e saúde) ou causas ambientais 

(restituição de áreas desmatadas por indústrias, preservação de áreas verdes, conscientização 

da população, dando a devida importância ao meio ambiente que nos oferece tantos recursos) 

(LANDIN; SCALON, 2000). 

Ainda segundo os mesmos autores, tais entidades têm uma responsabilidade em 

relação ao poder público: oferecer novos insumos na busca por soluções dos desafios sociais e 

ambientais. Para garantir que não ocorrerá desvio de dinheiro, nesse caso, é importante a 

conferência dos documentos institucionais (formalização jurídica, estatuto, demonstração 

contábil), dos relatórios de atividades, tendo em vista o impacto gerado pela Instituição, por 

meio de provas sociais, seja depoimento dos beneficiários, veiculações na mídia pela rede de 

parceiros e da equipe que está por trás das ações desenvolvidas (FOLHA DE SÃO PAULO, 

2017). 

 

OBJETIVOS 

O presente artigo teve o objetivo de investigar a respeito da viabilidade do 

desenvolvimento de um Programa para uma ONG de cunho social e/ou ambiental, através de 

observação das percepções dos universitários sobre esta atividade de voluntariado para assim 

melhor entender como esta prática pode ser incentivada neste público alvo estudado. 

 

METODOLOGIA 
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O presente trabalho se tratou de uma pesquisa descritiva, cujo objetivo foi analisar e 

verificar as características do perfil universitário quando o assunto é trabalho voluntário. Com 

base na formulação de perguntas, analisou-se as variáveis e a relação entre as respostas, a fim 

de verificar a percepção do universitário frente a um programa de voluntariado (MARKONI; 

LAKATOS, 2001).  

Ainda segundo as mesmas autores, quanto à abordagem, foi realizada uma pesquisa 

quantitativa, na qual o procedimento de coleta das informações foi um questionário semi 

estruturado, com perguntas claras e objetivas, que fossem capazes de traduzir as informações 

em números estatísticos. Tal abordagem se mostra eficiente, uma vez que prioriza os 

resultados numéricos para uma adequada avaliação de comportamento dos indivíduos de 

determinado grupo. 

A população escolhida como objeto de estudo foi um grupo de 210 universitários do 

interior do Estado de São Paulo, de universidades públicas e privadas. Tratou-se de uma 

amostragem não probabilística intencional, ou seja, só participaram indivíduos que 

contribuiriam significativamente para a pesquisa. O meio de divulgação da pesquisa foi o 

Facebook, durante duas semanas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Analisando o resultado, pode-se perceber que mais da metade dos estudantes nunca 

realizaram trabalho voluntário com duração superior a 3 dias, apresentando-se como um nicho 

de oportunidade para que instituições tanto de causa social, quanto ambiental desenvolvam 

projetos de auxílio mais longo.  

Além disso, é importante ressaltar que não é um pré-requisito a realização da atividade 

em grupo de pessoas conhecidas, os estudantes demonstraram independência nesse momento. 

Mas para a maioria, é importante que haja um contato prévio da equipe para alinhar objetivos 

e expectativas. 

Apenas 15% dos estudantes já realizaram trabalho voluntário em outro estado que não 

o seu de residência, e 75% tem interesse em realizar esse tipo de atividade. O conhecimento 

de uma nova cultura aliado a atividade voluntária desperta ainda mais interesse, uma vez que 

une duas importantes causas e garante que a finalidade do trabalho voluntário de maior 

extensão tenha um alcance a longo prazo. O bem estar do outro é o foco central do 
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voluntariado, mas o benefício acaba sendo mútuo, aquele que o realiza com certeza terá uma 

satisfação pessoal ao fim da ação.  

De acordo com a pesquisa realizada em um ambiente universitário, temos um público 

dividido em dois grupos: aqueles que têm interesse pela realização de uma atividade 

voluntária de maior duração e aqueles que restringem o voluntariado à ações pontuais.  

Cabe à instituição definir as áreas e projetos que precisam de voluntários nos períodos 

das férias escolares (julho e dezembro/janeiro), o importante é ser uma lista específica de 

datas e quantidade de voluntários necessária para cada atividade. 

Um estudo do perfil do voluntário é imprescindível, uma vez que quanto mais a 

organização conhecer aqueles que irão oferecer auxílio nas atividades, maior a chance de 

efetividade e maiores as chances da aproximação das expectativas e necessidades tanto da 

instituição como dos voluntários. 

Além disso, entender a motivação do voluntário é essencial na criação de vínculos, 

para que a vida útil do voluntário não seja limitada apenas por interesses pessoais, mas que 

envolvam um propósito mais amplo. Atrair voluntários não é uma tarefa simples, trata-se de 

um obstáculo do programa, uma vez que a doação do tempo requer um retorno de 

desenvolvimento do voluntário, para que assim, se fidelize em um vínculo a longo prazo. 

De acordo com a pesquisa realizada, os aspectos mais votados como fundamentais 

para o perfil do voluntário foram: empatia, tolerância, amor e amadurecimento. Resistência 

foi o menos. Mostra-se como ponto fundamental para a realização de trabalho voluntário em 

outro Estado o oferecimento de acomodação e alimentação durante as atividades. 

Analisando de maneira mais minuciosa, vê-se que apenas 1,4% daqueles que disseram 

já ter feito trabalho voluntário não fariam em qualquer Estado do país, dessa forma, temos um 

cenário favorável para implementação do Programa de voluntariado, há um nicho de 

oportunidade grande. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final observa-se que este trabalho pretendeu responder a seguinte pergunta 

norteadora: como é a percepção de um programa de voluntariado no meio universitário? A 

escolha deste público alvo se deve ao fato que nota-se que o meio universitário é um ambiente 

extremamente rico em diversidade, seja comportamental, nos valores, crenças, escolha sexual, 
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ou demográfica, como faixa etária, renda, formação educacional. E isso o torna favorável para 

a implementação de projetos das mais diversas áreas, uma vez que a chance de aceitação é 

grande. 

Quando se trata de iniciativas voluntárias, a adesão é ampla. Os universitários buscam 

nas atividades um objetivo pessoal ou profissional, realizam esse tipo de ação como forma de 

retribuir a cidade que estão morando tudo aquilo que ela oferece, isso gera um benefício 

mútuo de crescimento pessoal e ajuda ao próximo, que se estende à cidade vizinha, ao estado, 

ao país inteiro e até a outros países.  

É possível observar a amplitude e abrangência dos projetos desenvolvidos, sejam eles 

de causa social ou ambiental; os alunos se empenham para que tenham experiências das mais 

variadas ao longo da vida acadêmica abrindo espaço para um programa de voluntariado bem 

sucedido. 

De acordo com a pesquisa realizada, a maioria dos universitários exige que sejam 

oferecidas alimentação e acomodação durante o período da ação, visto que a durabilidade é 

superior a um dia e que estão distantes da cidade onde residem. Uma questão a ser discutida, é 

o retorno dos voluntários em caso de alguma dificuldade. Mais da metade daqueles que já 

realizaram trabalho voluntário pelo menos uma vez na vida, retornariam a sua cidade em caso 

de algum problema no trabalho voluntário. Isso deve ser claramente esclarecido e conversado 

em encontros que antecedem à atividade para que não hajam complicações tanto para a 

instituição responsável, como para o voluntário. Porque por mais que seja feito um 

planejamento, os imprevistos acontecem e acabam por alterar aquilo que havia sido planejado. 

É importante ressaltar as limitações do trabalho. O objeto de estudo foi uma parcela 

dos estudantes de faculdades públicas e privadas de uma área do interior do estado de São 

Paulo, dessa forma, não podemos generalizar tal percepção para além do público em foco. 

Sem dúvida há alteração dos resultados em caso de mudança de estado, universidade, isso 

porque a realidade se altera e por mais que o objetivo seja comum, há mudanças 

comportamentais e de crenças. 
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