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 1. RESUMO 

Voluntário é o cidadão motivado por seus valores princípios e ensinamentos           

que dedica parte do seu tempo livre para trabalhos voluntários de maneira solícita e              

não remunerada, para causas de interesse social e comunitário. Por muitas vezes o             

voluntário é um estudante de universidade e neste trabalho tentamos entender quais            

as consequências e vantagens o universitário tem realizando este tipo de exercício,            

principalmente universitários da região de Guarulhos onde existe uma grande          

demanda de desigualdade social. 

Palavras-chave: Voluntariado. Ação social. Universitários. Desigualdade social. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Com preocupações crescente em relação à questões sociais, o presente          

trabalho tem como propósito estimular às práticas sociais adotadas por          

universitários, com intuito de promover a igualdade social, diante de uma sociedade            

cada vez mais exigente. 

Com o intuito de promover cada vez mais ações sociais, grande parte das             

organizações estão investindo na captação de universitários adeptos em causas          

humanitárias, com o intuito de promover a imagem da empresa e ao mesmo tempo              

uma sociedade mais justa. 

Muito desses universitários consideram que o seu próprio bem estar, depende           

de uma sociedade mais humana e justa, por isso, dedicam boa parte do seu tempo               

auxiliando com diversas atividades, levando alegria e conhecimento. 

 O problema desta pesquisa é investigar, mediante o trabalho voluntário,          

quais as ações adotadas pelos universitários de Guarulhos.? 

As hipóteses a serem investigadas ao longo deste artigo são que as ações             

dos alunos universitários estão mais centradas: (I) na assistência social; (II)           

sustentabilidade e (III) na cultura. 

O justificar desta pesquisa permeia sobre a ideia do voluntariado presume,           

uma certa renúncia ao próprio interesse, em favor do interesse do bem e do              

progresso de uma coletividade; os motivos que levam o indivíduo a atuar como             

1 
 



 

voluntário diferem daqueles que o impulsionam para a atividade remunerada.          

(SOUZA, MEDEIROS, 2012) 

Nessa perspectiva, a Declaração Universal do Voluntariado afirma que a          

decisão voluntária está apoiada em motivações pessoais, o objetivo é participar na            

vida da comunidade tendo em vista a melhora da qualidade de vida e a busca de um                 

mundo mais justo e menos violento. (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DO         

VOLUNTARIADO, 1990). 

  

3. OBJETIVOS 

 Este estudo tem como objetivo geral demonstrar quais as principais áreas de            

atuação do trabalho voluntário dos universitários das faculdades de Guarulhos. Para           

tanto será preciso, nos objetivos específicos: descrever quais os eixos de trabalho            

voluntariado; pesquisar quais os alicerces que os alunos mais atuam. 

 

4. METODOLOGIA 

Trata -se estudo bibliográfico segundo Boccato (2006, p.266): 
A pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) por           
meio de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias          
contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o          
conhecimento sobre o que foi pesquisado, como e sob que enfoque e/ou            
perspectivas foi tratado o assunto apresentado na literatura científica.  
 

 De acordo Oliveira (1997, p.119): “a pesquisa bibliográfica tem por finalidade           

conhecer diferentes formas de contribuição científica que se realizaram sobre          

determinado assunto ou fenômeno”. 

Segundo Lakatos (2013, p. 44): “Sua finalidade é colocar o pesquisador em            

contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre determinado assunto”.  

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Compreender as motivações que podem levar um indivíduo a doar o seu            

tempo e conhecimento a um determinada organização, sem esperar uma          

compensação monetária para a realização de um serviço que traz benefícios ao            

próprio indivíduo ou mesmo a terceiros.  
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Nesse contexto, estabelece uma pergunta uma pergunta que norteará este          

estudo e que poderá caracteriza-se da seguinte forma: 

A educação deve estar vinculado ao mundo do trabalho e às práticas sociais,             

dentro de diversas atividades relevantes para a formação. O trabalho apresentado           

se propõe a estudar a importância do trabalho voluntário no desenvolvimento de            

competências do estudante universitário e as mudanças sociais e profissionais          

percebida. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Nos resultados preliminares, foi possível verificar que cada vez mais os           

universitários buscam por algum tipo de trabalho voluntário, seja pelo o simples fato             

de querer ajudar o próximo ou por busca de algo a mais para seu currículo               

profissional. 
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