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RESUMO 

O seguinte projeto visa verificar o nível de resiliência entre universitários 

que praticam o voluntariado e aqueles que não o praticam, identificar o nível de 

resiliência dos voluntários e não voluntários e comparar o nível de resiliência de 

acordo com as áreas de humanas, exatas e biológicas de voluntários e não 

voluntários. Para isso será feita uma revisão bibliográfica referente a resiliência,  

trabalho voluntário e de como a psicologia está trabalhando este tema, após, 

entrevista semi-estrurada com aplicação da escala de resiliência como 

instrumento de análise (PESCE et al, 2005) aos alunos do primeiro e últimos 

semestres, divididos em áreas de humanas, exatas e biológicas. SABBAG 

(2012) aponta oito características que aumentam a resiliência, e as chamou de 

“modelos de crenças determinantes”, sendo elas: Autocontrole, leitura corporal, 

otimismo para com a vida, análise do ambiente, empatia, autoconfiança, 

alcançar e manter pessoas e sentido de vida. 

Palavras-Chave: RESILIÊNCIA, VOLUNTARIADO, UNIVERSITÁRIOS.  

1 INTRODUÇÃO 

No mundo atual é impossível que não se passem por infelicidades 

durante a vida. PINHEIRO (2004). Muitos perdem suas casas, terminam 

relacionamentos, passam por luto, varias turbulências na vida, e determinadas 

situações traumáticas podem impossibilitar uma pessoa de seguir em frente na 

vida, enquanto que para outra que elabore melhor a situação tenha a 

capacidade de seguir em frente. 

Segundo Pinheiro (2004) capacidade de algo ou alguém se recompor 

após situações traumáticas é chamada de resiliência: 

A psicologia tem apresentado como via teórica para compreender e 

discutir essas interrogações o conceito de resiliência, comumente 

definida como a capacidade de o indivíduo, ou a família, enfrentar as 

adversidades, ser transformado por elas, mas conseguir superá-las 

(PINHEIRO, 2004). 

A resiliência resulta de traços da personalidade, Werner (1982) apud 

Balarch 2008) afirmou que há um fator comum à vida de crianças resilientes 

observadas, elas haviam tido apoio de um adulto fosse familiar ou não, 



concluindo, um amor recebido pelas crianças na base de seu desenvolvimento 

as fizeram mais resilientes às situações difíceis. 

 Oliveira (2012) ressalta que tolerância, cultura da paz, voluntariado e 

resiliência se complementam em programas de paz e pacificação, são 

considerados elementos de restauração. 

O trabalho voluntário tem como origem a América do Norte, sendo ele 

motivado pela união de pessoas que fugiam da pressão do Estado e se 

ajudavam entre si, o aspecto que contribuiu na América Latina para o 

aparecimento do ato de voluntariado, foi a sede por mudança, que tem sido 

motivo de revolta até os tempos atuais, está em prol da educação, moradia e a 

luta contra as desigualdades sociais  (SABBAG, 2012). 

Segundo Selli e Garrafa (2005) por influência dos mesmos motivos da 

América Latina, o Brasil deu início a prática do voluntarismo nos anos 90. 

 

2 OBJETIVOS 

Verificar o nível de resiliência entre universitários que praticam o 

voluntariado e aqueles que não o praticam. 

Identificar o nível de resiliência dos voluntários e não voluntários 

Comparar o nível de resiliência de acordo com as áreas de humanas, 

exatas e biológicas de voluntários e não voluntários 

 

3 MÉTODO 

 

Serão selecionados como participantes 60 universitários da grande São 

Paulo, divididos da forma em que se terá 20 alunos de cursos da área de 

humanas, 20 alunos de cursos de exatas e 20 alunos de cursos de biológicas, 

sendo que esses alunos serão divididos em dez alunos que fazem trabalhos 

voluntários e dez alunos que não fazem trabalhos voluntários. 

Como será utilizado o Questionário sócio-demográfico e Escala de 

Resiliência (PESCE et al, 2005)  

4 DESENVOLVIMENTO 



Em 2001 os estudos focavam somente na forma individual de resiliência e 

excluíam o contexto social e instituições sociais. Amplas investigações podem 

ajudar a potencializar a resiliência em diversas situações e ambientes 

(OLIVEIRA, ZANELATO e NEME, 2008). 

SABBAG (2012) também aponta oito características que aumentam a 

resiliência, e as chamou de “modelos de crenças determinantes”, sendo elas: 

Autocontrole, leitura corporal, otimismo para com a vida, análise do ambiente, 

empatia, autoconfiança, alcançar e manter pessoas e sentido de vida. 
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