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RESUMO
As perguntas acerca do por que as pessoas são voluntárias, e o que faz esse ato se manter por tempo indeterminado,
são inquietudes fundamentais na investigação motivacional, junto com a compreensão dos processos que subjazem à
conduta  prosocial.  Este  artigo  examina  as  motivações  de  estudantes  universitários  que  participam em projetos  de
extensão e voluntariado nas Faculdades de Ciências da Saúde e de Medicina da Universidad Nacional de Salta e da
Universidad Nacional de Tucumán,  em Argentina. Os dados foram obtidos a partir  da análise dos informes técnicos
finais, de entrevistas a voluntários e do relato de experiência dos participantes. Os resultados indicam que os estudantes
assinalam  uma  média  de  dois  motivos  para  o  voluntariado  e  que  prevalecem  as  motivações  conhecimento,
desenvolvimento profissional, expressão de valores e realização pessoal. Estas motivações coexistem, também, com
outras que são referidas com menor frequência tais como compromisso organizacional e interesse pela atividade.

PALAVRAS-CHAVE: Motivação; Voluntariado; Extensão universitária; Ensino Superior; Argentina.

1 INTRODUÇÃO

O  presente  artigo  deriva-se  de  uma  pesquisa  de  maior  amplitude1 que  visa  analisar  a
experiência  de  trabalho  de  equipas  universitárias  nos  seus  esforços  por  articular  atividades  de
vinculação social (extensão e voluntariado), docência e investigação, assim como também analisar
de que forma contribuem estas experiências na melhora da qualidade de vida das comunidades
onde se desenvolvem, na formação dos estudantes universitários e nas atividades de docência e
pesquisa.

Especificamente este artigo foca nos estudantes universitários que participam em projetos de
extensão  e  voluntariado,  e  nos  processos  psicológicos  que  estão  por  baixo  da  decisão  de  se
envolver e se manter, por tempo indeterminado, como voluntários ativos. A importância de analisar
as motivações dos estudantes reside em compreender o que os mobiliza para a ação e o que faz
com que eles permaneçam nos projetos por longos períodos de tempo. 

O  estudo  das  motivações  para  o  voluntariado  tem  uma  longa  tradição  na  investigação
(ALLISON, OKUN, & DUTRIDGE, 2002; CHACÓN, PÉREZ, FLORES, & VACINA, 2010; CLARY ET
AL.,  1998;  CNAAN & GOLDBERG-GLEN, 1991;  FITCH, 1987; GIDRON, 1978;  HOLDSWORTH,
2010; HORTON-SMIT, 1981; ORTIZ, 2013; TAPP & SPANIER, 1973) e se apresenta como objeto de
estudo de grande atrativo para os teóricos e investigadores no intuito de compreender quais os
processos psicológicos que se ativam e desenvolvem nessa atitude desinteressada de uma pessoa
por ajudar os outros, sem esperar nada em troca.

As perguntas acerca do por que as pessoas são voluntárias e que sustenta a ação voluntária
são inquietudes fundamentais na investigação motivacional, juntamente com a compreensão dos
processos que subjazem à conduta prosocial (CLARY ET AL., 1998). O voluntariado aparece como
um tipo diferente de ajuda, que exige um planejamento consideravelmente superior se comparado

1 O artigo apresenta alguns resultados do Proyecto de Investigação “Vinculación social universitaria, calidad de vida de
la  población,  formación  de  los  estudiantes,  e  investigación.  Logros,  dificultades  y  desafíos  en  las  experiencias  de
equipos universitarios del NOA en el área de salud”,  que a autora realizou quando becaria pósdoutoral do  Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) na Universidade Nacional de Salta (UNSa), Argentina,
contando para isso com o apoio institucional da UNSa e da UNT.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



com uma colaboração espontânea, e envolve a classificação de prioridades e a adequação das
capacidades e interesses pessoais com um determinado tipo de intervenção (CLARY & SNYDER,
1999).  Em acordo com isso, o  voluntário busca oportunidades para ajudar  aos outros,  reflete  e
decide –racional e conscientemente– sobre o seu envolvimento em práticas de voluntariado a partir
do grau em que determinadas atividades possam oferecer respostas às suas necessidades pessoais
(HOULE, SAGARIN; KAPLAN, 2005).

O Enfoque Funcional do Voluntariado (CLARY ET AL., 1998) oferece uma perspectiva que é
explicitamente concernente com as razões e os propósitos que estão por detrás dos fenómenos
psicológicos. Um dos seus postulados centrais propõe que a mesma ação pode estar ao serviço de
diferentes  funções  psicológicas  e  oferece  explicações  para  entender  por  que  muitas  pessoas
participam da mesma atividade quando os motivos pelos quais se envolvem são substancialmente
diferentes.

A proposta  central  desta  perspectiva  tem a  ver,  por  um lado,  com que a decisão de se
envolver em atividades de voluntariado –que aparenta ser superficialmente semelhante para todas
as pessoas– pode refletir marcadas diferenças nos processos motivacionais subjacentes e, por outro
lado, com a ideia fundamental de que as funções psicológicas às que da resposta o voluntariado
manifestam-se na dinâmica do desenvolvimento dessa forma particular de ajudar, e têm uma forte
influência nas decisões relacionadas com a iniciação e a continuidade de dita conduta por períodos
de tempo indeterminados.

Este  enfoque  tem  permitido  o  desenvolvimento  de  questionários  fechados  sobre  as
motivações para o voluntariado. O mais utilizado na ultima década é o Volunteer Functions Inventory
(VFI), de Clary e colaboradores (1998), que teoriza seis motivações: valores (interesse humanitário
por ajudar os outros), compreensão (gosto por aprender sobre temas diversos), social (necessidade
de se adaptar à norma social subjetiva, quer dizer, a o que as pessoas mais próximas valorizam),
carreira  profissional  (busca  de  benefícios  para  a  carreira),  autoestima  ou  realização  pessoal
(interesse no desfrute de sentimentos positivos), e proteção (necessidade de se proteger e escapar
de sentimentos negativos como a solidão, a depressão).

O  principal  inconveniente  deste  tipo  de  instrumentos,  segundo  Chacón,  Pérez,  Flores  e
Vecina  (2010)  é  que  as  pessoas  assinalam como motivações  o  que  na  verdade  poderiam ser
expetativas, quer dizer, pontuam em todos aqueles itens que compõem o questionário, embora não
todos eles sejam determinantes na decisão de ser voluntários. Alguns autores têm questionado o
uso indiscriminado desse instrumento para avaliar as motivações (ALLISON ET AL. 2002; CHACÓN
ET AL., 2010), e têm advogado pela utilização de uma pergunta aberta para os indivíduos aportarem
uma explicação que justifique o porquê são voluntários.

Neste sentido, Chacón e colaboradores (2010) têm encontrado que, no geral, os voluntários
manifestam  uma  média  de  dois  motivos  e  aparecem  motivações  adicionais  que  não  estão
contempladas nos questionários. Os seus resultados de investigação mencionam, em primeiro lugar,
a  motivação  Valores  com  as  subcategorias  Valores  Religiosos,  de  Transformação  Social,  de
Reciprocidade e de Interesse pela Comunidade; dentro desta ultima encontraram valores de ajuda a
um território específico e valores de ajuda a um coletivo específico. Em segundo lugar aparece a
motivação  Conhecimento-compreensão  com  uma  subcategoria:  autoconhecimento.  Em  terceiro,
quarto  e quinto lugar mencionam as motivações para o Ajuste Social,  Melhora do Curriculum e
Defesa  do  eu.  Uma  sexta  motivação  refere  ao  Melhoramento  da  Estima,  que  apresenta
subcategorias: estima, crescimento pessoal, relações sociais e desfrute. A sétima motivação alude
ao Compromisso Organizacional e inclui o compromisso institucional e o compromisso com o grupo.
Interesse  na  Atividade,  com  as  subcategorias  interesse  na  atividade  específica  e  interesse  na
atividade com pessoas, conformam a oitava categoria motivacional. A motivação Condições inclui
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respostas que não foram propriamente motivos, mas foram condições ou requerimentos necessários
que favorecem ou facilitam a prática do voluntariado.

Atendendo a  estas  categorias  motivacionais  propostas  pelos  autores,  consideradas como
categorias a priori, o objetivo deste artigo é socializar resultados de uma investigação e analisar as
motivações  de  estudantes  universitários  que  participam  em  projetos  de  vinculação  social
universitária  na  Universidad  Nacional  de  Salta (UNSa)  e  na  Universidad  Nacional  de  Tucumán
(UNT). Ambas as universidades são publicas e estão situadas nas cidades capitais das Províncias
de Salta e Tucumán, na região Noroeste de Argentina.  Com a finalidade de orientar  o leitor,  é
preciso descrever e caracterizar, brevemente, os quatro projetos que são objeto de estudo desta
pesquisa.

“Promoviendo el derecho a la salud sexual integral en comunidades originarias- Nawo lahjata
ta iyek salud sexual integral ta inamejhen” (SSI), é um projeto de voluntariado desenvolvido pelo
Serviço de Orientação e Tutorias da Faculdade de Ciências da Saúde (UNSa), dirigido pela Lic.
Alejandra Bergagna. Tem por objetivo promover a saúde sexual em jovens da comunidade Wichi de
La  Puntana, Santa  Victoria Este,  Departamento  Rivadavia,  Província  de  Salta.  Especificamente
busca conhecer quais as crenças, saberes e quais as práticas de saúde sexual e reprodutiva nas
comunidades originarias, identificar desde a sua cosmovisão os aspetos que promovem a saúde
sexual  e  reprodutiva  e  aqueles  que  são  considerados  como  problemas  e,  assim,  gerar
ações/espaços de intervenção para a promoção da saúde sexual integral desde sua própria cultura.
A  população  destinatária  são  jovens  de  16  a  24  anos,  que  assistem  às  escolas  primaria  e
secundaria, e alguns jovens não escolarizados. Conformam a equipe de trabalho dez pessoas entre
estudantes e professores. Três docentes da área das ciências sociais, três enfermeiros e quatro
estudantes universitários, onde três deles são membros do Centro de Estudiantes Universitarios de
Pueblos Originarios (CEUPO). A participação dos estudantes no projeto é voluntária.

Uma segunda experiência é o projeto “Apoyo a la lactancia materna”  (ALM) da Disciplina
Bioquímica da Faculdade de Medicina (UNT), e a sua diretora responsável é a Dra. Silvina Aguirre.
A partir  dos baixos índices de amamentação que existe no nível  mundial,  nacional,  provincial  e
regional, esse projeto propõe-se a promoção da amamentação na comunidade. As destinatárias são
as mães que assistem à Maternidade, ao Hospital San Pablo, Hospital de Crianças e ao Centro de
Atenção Primária da Saúde (CAPS), na Província de Tucumán. Nestes sítios, quatro docentes e um
total  aproximado  de  trinta  alunos,  cuja  participação  é  voluntária,  desenvolvem  ano  trás  ano
seminários  e  conselheiras  personalizadas  com  a  finalidade  de  criar  consciência  acerca  da
importância que tem o leite materno durante os primeiros meses de vida dos bebés.

O projeto “Control de Salud del Varón Adulto” (CSA) é responsabilidade da Dra. Analía Soria
de González, quem também é responsável  pela Disciplina Patologia Molecular da Faculdade de
Bioquímica,  Química  e  Farmácia,  e  da  Unidade  de  Prática  Final  Obrigatória  da  Faculdade  de
Medicina (UNT). O objetivo deste projeto é promover o controle periódico de saúde na população de
adultos maiores de 50 anos de idade. Entre as atividades inclui-se a promoção, educação para a
saúde,  detecção  de  doenças  e  gestão  de  casos.  Participa  um  grupo  aproximado  de  quinze
professores e quarenta estudantes voluntários dos cursos de bioquímica, odontologia e medicina. No
caso  dos  primeiros  a  participação é  voluntária,  entanto  que  para  os  estudantes  de  medicina  a
experiência é obrigatória porque forma parte da prática final do curso de médico.

Finalmente, a Dra.  Liliana Frachia,  a traves da Disciplina Metodologia da Investigação da
Faculdade de Medicina (UNT),  é  responsável  pelo projeto “Nutrición,  salud mental  y  embarazo”
(NSE) que se desenvolve junto com o Instituto de Materindad y Ginecología Nuestra Señora de las
Mercedes- Sistema Provincial de Salud  (SiProSa), Ministério de Saúde da Província de Tucumán.
Participam dez professores e dezessete estudantes voluntários dos cursos de psicologia, serviço
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social, medicina, nutrição e bioquímica. A gravidez confere à mulher uma maior vulnerabilidade para
a aparição de transtornos físicos e psicológicos, razão que leva o projeto programar estratégias de
assessoramento  nutricional  e  contenção  emocional  para  as  mães que assistem à  maternidade,
desde a gravidez até os primeiros meses depois do parto.  As mudanças bioquímicas e sociais
ligadas ao estado emocional da grávida podem levá-la a não dar importância à sua nutrição e, em
consequência, gerar problemas na relação psico-fisiológica com o bebé, por tanto, a prevenção,
detecção e o tratamento destes problemas é um dos objetivos prioritários desta equipe de trabalho.

A prática de voluntariado, desenvolvida na universidade, além de ser um aporte significativo
para a sociedade, transforma-se num espaço de prática pré-profissional, de aprendizagem, onde
teoria e prática dialogam e os conteúdos acadêmicos podem ser apreendidos em interação com
conteúdos derivados de uma realidade social  próxima (ARIAS & TARZIBACHI, 2007; HEITOR &
VEIGA, 2012; NICHOLLS & SCHIMMEL, 2012; TAPIA, 2008). Estas atividades parecem adquirir
cada vez maior relevância nas universidades e os alunos são convidados a participarem delas e a se
comprometer como atores educacionais e agentes comunitários (FIGUEIRA, 2013).

Em função da informação fornecida pelas professoras responsáveis dos projetos, um total
aproximado de 91 estudantes envolvem-se nestas quatro propostas de vinculação social, alunos que
além de ter antecedentes de participação, quer dizer, não é o primeiro ano que participam, projetam-
se continuar acompanhando o grupo por tempo indefinido.

A particularidade destes alunos (com exceção dos estudantes de medicina) reside na decisão
pessoal da participação. São voluntários porque querem, não são obrigados, nem o fazem como um
requerimento para aprovar a disciplina. Esta característica identitária dos voluntários conduz a um
questionamento acerca dos processos motivacionais que podem resultar explicativos da decisão de
iniciar e permanecer como voluntários nos projetos por períodos de tempo mais prolongados.

2 METODOLOGIA

2.1 AMOSTRA

A amostra constituiu-se por 32 estudantes universitários dos cursos de medicina, psicologia,
serviço social, nutrição, odontologia e bioquimica da UNT, e enfermeria da UNSa,  que participam
como voluntários nos projetos referidos. A amostra caracterizou-se por ser maioritáriamente feminina
(78%).

2.2 INSTRUMENTO

Os dados acerca das motivações dos estudantes foram coleitados da análise de informes,
entrevistas a voluntários e docentes, e do relato de experiências dos participantes dos projetos. Os
relatos de experiência foram tomados dos Informes Técnicos de Avanço e Informes Técnicos Finais
que cada equipe deve apresentar à  Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) do  Ministerio de
Educación de la Nación Argentina, uma vez concluído o prazo de execução dos projetos.

2.3 PROCEDIMENTO

O processo de categorização consistiu na elaboração de um listado teórico que incluiu as
motivações identificadas por Clary et al.  (1998) e por Chacón et al.  (2010).  Em total  foram oito
categorias  motivacionais  definidas  a  priori:  expressão  de  valores,  conhecimento,  ajuste  social,
desenvolvimento profissional, proteção, realização pessoal, compromisso organizacional e interesse
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pela atividade. Dos dados proporcionados pelos estudantes foi possível identificar um total de 86
motivos. As respostas foram classificadas de acordo com o grau de adequação a cada categoria
preestabelecida e considerando, além delas, as subcategorias propostas por Chacón et al. (2010),
por causa de algumas respostas que não se correspondiam exatamente com uma definição mais
geral.

3 RESULTADOS

O  processo  de  categorização  resultou  na  estrutura  que  se  descreve  a  seguir.  De  cada
categoria propõe-se uma definição operativa e se apresentam fragmentos das respostas de alguns
estudantes para exemplificar a conformação de cada uma delas.

3.1 EXPRESSÃO DE VALORES

Inclui todas as expressões que explicitam valores sociais de interesse altruísta, humanitário,
centrados  nos  outros  (hetero-centrado).  As  variadas  respostas  levaram  a  diferenciar  duas
subcategorias: valores de reciprocidade e valores de interesse pela comunidade.

3.1.1 Valores de Reciprocidade

Responde  à  norma  social  de  reciprocidade  de  forma  genérica  ou  específica.  Algumas
respostas expressam claramente que os estudantes fazem voluntariado para retribuir ou agradecer
alguma  coisa  que  tem  recebido,  entanto  que  outras  estão  mais  focadas  no  interesse  pelo
intercâmbio,  no  dar  para  receber  algum beneficio  em troca  do  tempo e  dos  atributos  pessoais
emprestados. Os relatos que exemplificam esta são: “ter uma atividade na que além de devolver à
sociedade parte dos conhecimentos adquiridos na faculdade permita-nos seguir apreendendo com
os demais, interessou-me sobremaneira” (Rocío-NSE); “[participo para] devolver um pouco desse
apoio que nos oferece a sociedade com a possibilidade de estudar  numa universidade pública”
(Sergio-NSE).

3.1.2 Valores de Interesse pela Comunidade

Esta categoria define-se como o interesse comunitário por ajudar e se subdivide em Valores
de ajuda a um território específico e Valores de ajuda a um coletivo específico.

1.2.1.  Valores  de  Ajuda  a  um Território  Específico:  alude  ao  interesse  do  voluntário  por
oferecer ajuda ou apoio a uma zona geográfica específica. Osvaldo, um estudante universitário que
pertence à Comunidade Wichi e participa do Projeto Saúde Sexual Integral (SSI), expressa:

Uno se siente involucrado en cada situación que pasa en la comunidad porque la idea es
ayudar a la gente. Y es por eso que siempre está la expectativa de ¿qué puedo hacer yo con la
comunidad? Y si  puedo ayudar  de alguna  manera,  lo  voy  a  hacer  mediante  este  tipo  de
proyectos. Participé en un montón de proyectos, creo que desde que llegué a la universidad lo
hago.  Proyectos  de  voluntariado  y  de  investigación,  todos  vinculados  a  comunidades
originarias.

1.2.2. Valores de Ajuda a um Coletivo Específico: neste casso o interesse por ajudar centra-
se num segmento da sociedade ou um grupo concreto. O relato dos estudantes exemplifica esta
categoria:  “me motiva  brindar  atenção  primária  a  gente  que,  por  uma ou por  outra  razão,  não
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consegue chegar ao hospital ou que o mesmo sistema de saúde os tem desamparados. Esse é o
principal motor” (Stella Maris-CSA); “escutar as necessidades das mães, interessar-se por elas e
lhes dar respostas são atitudes que põe de manifesto as mais altas motivações humanas em nós”
(María-NSE).

3.2 CONHECIMENTO

Esta  categoria  reflete  o  interesse  por  conhecer,  apreender  e  compreender  o  mundo,  o
desenvolvimento de novas perspectivas e interpretações, assim como a aprendizagem e a aquisição
de novas habilidades e competências. Envolve a oportunidade de desenvolver novas experiências
de  aprendizagem  que  representam  a  possibilidade  de  exercer  os  conhecimentos,  destrezas  e
habilidades que não são utilizados nem explorados em outros contextos. Algumas respostas dão
conta  da  construção  desta  categoria:  “(...)  adquirir  destrezas  no  contato  com  novas  pessoas”
(Sergio-NSE); “(...) apreender mais acerca da amamentação e transmitir a sua importância às mães,
adolescentes e famílias, conhecer através da experiência das mães” (Florencia-ALM).

3.3 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Desenvolvimento Profissional concerne aos benefícios que possam obter-se da participação
em atividades de voluntariado, em termos de melhora do curriculum, de experiência profissional e
contatos laborais. Os estudantes expressam: “(...)  somar uma atividade mais ao meu curriculum”
(Melina-NSE); “(...) pôr em prática o diálogo com as mães para lhes transmitir informação é algo que
nos faz crescer como futuros profissionais” (Marianela-ALM); “é a nossa primeira oportunidade para
promover a saúde, que será um dos deveres fundamentais na nossa futura carreira profissional”
(Juan-ALM).

3.4 REALIZAÇÃO PESSOAL

Esta categoria motivacional refere a diversos significados e, de acordo com Chacón et al.
(2010), inclui  aspetos muito diferentes, relacionados com a melhora do estado de ânimo, com a
autoestima  ou  com  a  necessidade  de  manter  relações  sociais.  Isto  levou  a  diferenciar  quatro
subcategorias: uma que recolhe os aspetos relacionados com a estima, outra referida à necessidade
de crescer  no  nível  pessoal,  uma terceira  que alude à  necessidade de se  vincular  com outras
pessoas, e uma quarta focada no desfrute. Com a finalidade de abarcar estas opções, decidiu-se
nominar esta categoria Realização Pessoal, dado que enfatiza nas possibilidades que o voluntariado
oferece para o crescimento pessoal e o desenvolvimento psicológico gerado mediante a participação
nas atividades dos projetos estudados.

3.4.1 Estima

Inclui  aspetos relacionados com a valia pessoal,  buscando acrescentar a autoestima: “(...)
fiquei satisfeito e feliz ao observar como aquelas adolescentes apreciavam o que fazíamos por elas”
(Sergio-NSE);  “saber  que  a  partir  de  ações  simples  é  possível  promover  mudanças,  resulta
gratificante” (Eliana-NSE).
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3.4.2 Crescimento Pessoal

Alude à participação do estudante em práticas de voluntariado e extensão como uma forma
de evoluir de forma positiva, de desenvolver o seu potencial. Algumas respostas alusivas são: “(...) é
muito  enriquecedor,  no nível  pessoal  e  no nível  comunidade (...),  a  aprendizagem é mutua,  eu
apreendo dos meus colegas e os meus colegas apreendem de nós, quem somos de comunidades
originarias” (Osvaldo-SSI).

3.4.3 Relações Sociais

Relações  Sociais  reflete  uma  necessidade  de  estabelecer  novos  vínculos  sociais.  Os
voluntários expressam: “a possibilidade de participar no voluntariado serviu-me para conhecer gente
nova de diferentes faculdades e âmbitos” (Ignacio-NSE); “adquirir destrezas no contato com novas
pessoas e trabalhar em grupo com voluntários de outros cursos” (Sergio-NSE).

3.4.4 Desfrutar

Esta subcategoria alude à alegria, o prazer, a satisfação, o desfrute que gera à pessoa a
participação em voluntariado: “(...) desfruto muito de realizar todas as atividades porque gosto de
saber que com o conhecimento que adquirimos no modulo de lactância pode-se informar e ajudar a
muitas pessoas” (Rocío-ALM); “gosto porque além de brindar conhecimento para nós, permite-nos
interagir e ajudar à comunidade” (Ana Paula-ALM).

3.5  COMPROMISSO ORGANIZACIONAL

Refere a uma vinculação de tipo emocional com uma organização particular. Nestes casos os
estudantes envolvem-se na prática de voluntariado por um compromisso com a organização ou com
o grupo. Os resultados desta investigação não encontram evidência de motivos por compromisso
institucional, como no estudo de Chacón et al. (2010), mas sim aparecem respostas vinculadas ao
compromisso com o grupo, geralmente com as disciplinas ou as equipes de voluntariado e extensão.

3.5.1 Compromisso com o grupo

Os voluntários assumem um compromisso com as pessoas que integram o grupo: “(...) é um
bom âmbito de trabalho, então assim se pode trabalhar bem” (Noelia-CSA); “o grupo de colegas é
excelente, muito boas pessoas e foi muito agradável cada reunião, planejar cada talher, coordena-
los sabendo que a gente conta com o apoio de cada um deles e sentir que todos nós estávamos ali
para o mesmo” (Julieta-NSE).

3.6 INTERESSE NA ATIVIDADE

Esta  categoria  refere  ao  interesse  na  atividade  específica  que  se  desenvolve,  não  pelo
voluntariado em si, nem pelos fines da organização. Os relatos que deram lugar a esta motivação
explicitam: “(...) o que mais me motivou foi, não apenas o objetivo do voluntariado, mas também o
procedimento:  a  realização  dos  questionários  envolvia  entrar  em  contato  com  a  realidade  das
grávidas e mães, enfrentar-nos dia a dia com a dura realidade delas e o seu pouco conhecimento
acerca  das  mudanças  que  a  maternidade  produz  no  seu  corpo  e  sua  mente,  da  alimentação
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adequada que deveriam ter para uma boa saúde e a saúde do seu futuro bebé e, no caso das
puérperas, dos cuidados que têm que ter para os filhos crescerem fortes e saudáveis” (Verónica-
NSE).

A análise dos dados permitiu observar que Expressão de Valores, junto com Conhecimento,
Desenvolvimento  Profissional  e  Realização  Pessoal,  são  as  motivações  citadas  com  maior
frequência pela maioria dos voluntários e parecem coexistir com outras motivações, consideradas
menos relevantes, mas muito diversas. Neste sentido, os resultados da categorização têm revelado
que  as  motivações  expressadas  pelos  voluntários  podem  agrupar-se  em  onze  categorias  ou
subcategorias diferentes, oito menos que as teorizadas por Chacón et al. (2010), já que na análises
dos dados não tem surgido motivações por valores religiosos, de transformação social, para o ajuste
social  e  defensa do eu,  compromisso institucional  e  interesse na atividade com pessoas,  como
também não se tem identificado a categoria condições, construída pelos autores.

Uma aproximação quantitativa dos dados apresentados indica um resultado emparentado a
respeito do motivo citado com maior frequência. Da análise de 86 motivos explícitos, 20% refere a
Expressão  de  Valores;  Conhecimento,  Desenvolvimento  Profissional  e  Realização  Pessoal
obtiveram 19%; 14% inclinou-se por Compromisso Organizacional, entretanto o motivo Interesse
pela Atividade contou com 8% das respostas totais.

Outro dado importante é que do total dos estudantes, 40% ofereceu um único motivo, frente a
60% que aportou dois motivos diferentes, e inclusive mais de dois, com um valor médio de duas
motivações por voluntário.

4 DISCUSSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados mostram que os alunos dos projetos estudados manifestam ter mais de um
motivo para participar das atividades, coincidindo com o postulado por Allison et al. (2002) e por
Chacón et al. (2010), embora estes investigadores sublinham que os voluntários comumente não
mencionam mais de dois motivos.

Allison et al. (2002) apresentaram aos voluntários da sua amostra uma única pregunta aberta
com um único espaço para a resposta, induzindo a expressar apenas um motivo. A pesquisa de
Chacón et al. (2010) também apresentava uma pergunta aberta, mas sugeria a possibilidade de
indicar múltiplos motivos. Em ambos os casos os dados confirmam que os voluntários, geralmente,
não mencionam mais de duas motivações para o voluntariado. Apesar de alguns dos estudantes
desta pesquisa terem citado inclusive até sete motivos diferentes, a média reduz-se a dois,  por
quanto é possível confirmar os resultados encontrados pelos autores referidos e pensar que por trás
do  ato  voluntário  podem  coexistir  até  dois  motivos  diferentes  que  levam  aos  estudantes  a  se
envolver em projetos de extensão e voluntariado.

É preciso realizar uma diferenciação importante a respeito dos dois estudos mencionados. Em
primeiro lugar, tanto Allison et al. (2002) com Chacón et al. (2010) têm pesquisado as motivações
para  o  voluntariado  através  de  uma  pergunta  aberta  em  uma  amostra  numerosa  de  pessoas
voluntárias,  de  idades  várias,  pertencentes  a  diversas  organizações.  No  caso  particular  desta
investigação  analisaram-se  as  motivações  para  o  voluntariado  numa  amostra  pequena  de
estudantes universitários que participam em projetos de voluntariado nas universidades onde estão
cursando as suas carreiras. Ademais, os dados não foram coletados mediante a realização de uma
pergunta  aberta  e  direta;  foram  relevados  dos  relatos  de  experiência  e  de  entrevistas  em
profundidade, não oferecendo respostas acabadas em relação com os motivos pelos quais estão
envolvidos. As motivações foram inferidas pela investigadora a partir da análise das narrações das
próprias experiências de participação.
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Não obstante esta diferenciação no nível amostra e instrumentos, os resultados coincidem,
em grande  parte,  com  os  encontrados  pelos  autores  referidos,  especificamente  por  quanto  os
estudantes  expressam,  no  mínimo,  dois  motivos  para  ser  voluntário.  Desde  a  perspectiva
funcionalista (CLARY ET AL., 1998) diferentes funções psicológicas podem ser satisfeitas através do
envolvimento  em  atividades  de  voluntariado,  permitindo  entender  que  embora  muitas  pessoas
participem da  mesma  ação,  os  motivos  pelos  quais  se  envolvem podem ser  substancialmente
diferentes em cada uma delas. Os estudantes da amostra salientaram Expressão de Valores, em
primeiro lugar, seguido de Conhecimento, Desenvolvimento Profissional e Realização Pessoal como
as motivações para o voluntariado.

Expressão de valores refere à oportunidade que o voluntariado oferece para que as pessoas
possam  expressar  livremente  os  seus  valores  pessoais  relacionados  com  o  altruísmo  e  o
humanitarismo.  Na  proposta  do  enfoque  funcionalista  esta  categoria  vincula-se  com  valores
centrados nos outros e pode ser considerada como uma característica identitária dos voluntários
(BURNS ET AL., 2006), motivo por excelência –embora não o único– que conduz ao envolvimento
neste tipo de ações.

Conhecimento, por sua parte, refere à oportunidade que o voluntariado oferece para construir
novas experiências de aprendizagem e como contexto onde é possível conjugar teoria e prática.
Alguns investigadores (BAYTIYEH & PFAFFMAN, 2010; FIGUEIRA, 2013; ORTIZ, 2013) salientam
também a prevalência deste motivo por sobre outros, e apontam a considerar o voluntariado como
espaço  de  aprendizagem  e  desenvolvimento.  Neste  sentido,  pensa-se  que  os  jovens  têm
necessidades de apreender a traves da experiência direta, razão pela qual se envolveriam na prática
do voluntariado.

O voluntariado como fonte para o Desenvolvimento Profissional concerne aos benefícios que
podem obter-se para a melhora da carreira profissional  ou as possibilidades para conseguir  um
emprego futuro. A evidência empírica apoia os resultados da investigação (ALLISON ET AL., 2002;
BURNS ET AL., 2006; CLARY ET AL., 1998; DÁVILA & DÍAZ-MORALES, 2009; HOLDSWORTH,
2010; ORTIZ, 2013).

A quarta categoria é Realização Pessoal e enfatiza nas possibilidades para o crescimento
pessoal e o desenvolvimento psicológico. Chacón et al. (2010) incluem aspetos relacionados com a
estima,  com  o  crescimento,  com a  necessidade  de  estabelecer  relações  sociais  novas  e  com
desfrutar das atividades, aspetos que foram também referidos pelos participantes deste estudo.

Analisar as motivações dos estudantes voluntários permite compreender o que os move para
a ação e o que faz com que permaneçam nos projetos por tempo indeterminado. As inquietudes
motivacionais dos estudantes focalizaram, fundamentalmente, na necessidade de ajudar a quem
mais  precisa,  na  necessidade  de  apreender  mais  e  melhor,  na  prática  de  conhecimentos,
habilidades e destrezas que têm apreendido no curso e que virão servir no futuro como profissionais
da saúde, e  na necessidade de crescer no nível  pessoal,  melhorando a estima,  fazendo novas
amizades, desfrutando da prática do voluntariado.

Em acordo com os postulados do Enfoque Funcionalista, pode afirmar-se que a participação
em ações de voluntariado depende do grau de coincidência entre as inquietudes motivacionais das
pessoas  com  situações  que  possam  satisfazê-las.  Quer  dizer,  os  estudantes  encontram
oportunidades de respostas às suas necessidades motivacionais nas atividades que oferecem os
projetos de extensão e voluntariado dos que formam parte.

Quando  os  indivíduos  são  indagados  acerca  dos  motivos  pelos  quais  são  voluntários,
geralmente  aludem  a  razões  altruístas.  No  entanto,  os  sujeitos  manifestam  também  motivos
autocentrados, egoístas (CHACÓN ET AL., 2010; CLARY ET AL.,  1998). É possível pensar que
ambas as razões –altruístas e egoístas– coexistam na mesma conduta voluntária. De acordo com
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isso, desenvolver uma perspectiva do voluntariado que compreenda as mais variadas motivações
para o envolvimento, pode ter efeitos positivos porque as pessoas poucas vezes são conscientes
dos conhecimentos,  habilidades e valores  que se adquirem na prática do voluntariado e,  neste
sentido,  “los  contextos  académicos  pueden  propiciar  espacios  y  experiencias  para  adquirir
conciencia  de  las  consecuencias  positivas  de  la  acción  voluntaria  para  la  vida  del  otro,  de  la
comunidad, también y fundamentalmente, para la vida del propio sujeto” (Ortiz, 2013, p. 72).

O voluntariado é uma forma organizada de participação de cidadãos que assumem livremente
um triple compromisso: cooperar na identificação e denuncia de situações injustas, buscar soluções
aos problemas que afetam à sociedade, e colaborar ativamente na melhora de atividades culturais e
sociais. As práticas de voluntariado e extensão, além de significar um aporte substantivo para a
sociedade,  transformam-se em espaços de aprendizagem,  onde teoria  e empiria  dialogam e os
conteúdos acadêmicos podem ser apreendidos em interação com conteúdos que se derivam de uma
realidade social que, muitas vezes, os alunos desconhecem.

Resulta de interesse, portanto, repensar em estas questões de modo de promover uma maior
participação do estudante universitário em projetos de extensão e voluntariado que possam atender
aos interesses, necessidades e inquietudes motivacionais de cada pessoa em particular e, por sua
vez, possam propiciar espaços de práticas onde os indivíduos, além de poder ajudar aos outros,
sejam capazes de recrear e fortalecer os seus conhecimentos académicos, colocando-os ao serviço
de uma causa social.
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