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RESUMO 

Dentre as várias vertentes da Psicologia Evolucionista, uma que vem sendo 

bastante abordada é o estudo da cooperação humana. Alguns aspectos 

envolvidos em atos cooperativos vêm sendo esclarecidos, trazendo à tona 

conceitos de Seleção de parentesco, Altruísmo recíproco, Reciprocidade direta e 

Reciprocidade indireta, no qual este último é definido em casos nos quais o ato 

cooperativo vai ser retribuído por terceiros, observadores da relação cooperativa 

anterior, e é apoiada a partir da reputação do cooperador. A partir desta ideia, o 

voluntariado (atividade que não inclui benefícios financeiros a quem a realiza) 

pode ser identificado como uma medida moderna da cooperação em humanos e 

também caracterizado como um importante mecanismo mediador da reputação 

de um indivíduo. O objetivo deste trabalho foi caracterizar o perfil e a motivação 

de pessoas envolvidas em atividades voluntárias, investigando suas possíveis 

relações com a religiosidade e analisando tais parâmetros em função do sexo, e 

também comparar os parâmetros investigados de voluntários com pessoas não 

atuantes no voluntariado. Participaram 120 indivíduos (60 voluntários e 60 não-

voluntários), sendo investigados por meio de questionários suas motivações, sua 

personalidade, sua religiosidade e seu perfil sociodemográfico. A maioria dos 

voluntários possui alta escolaridade, e relata alguma filiação religiosa, e não foi 

observada diferença entre a motivação de mulheres e de homens no 

engajamento voluntário, assim como, tanto a religiosidade quanto a motivação 

para o voluntariado não apresentaram efeito significativo na duração do trabalho 

sem fins lucrativos. Verificamos que a religiosidade não está relacionada com a 

motivação para o trabalho voluntário e que apenas dois dos fatores 

motivacionais investigados (Fator de valores e o Fator de proteção) estão 

relacionados com traços da personalidade do voluntário. Na comparação entre 

voluntários e não-voluntários, os resultados apontam para diferenças entre 

esses dois grupos, mostrando que os voluntários são mais motivados, religiosos 

e possuem traços de personalidade mais propensos para o voluntariado. Tais 

resultados indicam um forte efeito do contexto social perante o engajamento 

voluntário, e confirma a importância social, econômica e política do voluntariado 

para a sociedade e para o próprio voluntário. 

Palavras-chave: Cooperação; Voluntariado; Reciprocidade indireta; Religião. 
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ABSTRACT 

Among the various aspects of Evolutionary Psychology, one that has been widely 

discussed is the study of human cooperation. Historically, some aspects involved 

in cooperative acts has been clarified, bringing up concepts of kin selection, 

reciprocal altruism, direct reciprocity and indirect reciprocity, where the latter is 

defined in cases in which cooperative act will be reciprocated by other individuals 

who were not present in the previous cooperative relationship, ie is occasioned 

from the cooperator reputation. From this idea, volunteering (activity that does 

not include financial benefits to those who performs) can be identified as a 

measure of cooperation in modern humans and also featured as an important 

mechanism mediating the reputation of an individual to society. The aim of this 

study was to characterize the profile and motivation of people involved in 

volunteer activities, investigating their possible relationships with religiosity and 

analyzing such parameters as a function of sex, and also compare the 

parameters investigated in volunteers with no people working in the voluntary. 

Participated 120 subjects (60 volunteers and 60 non-volunteers), being 

investigated by questionnaires about their motivations, their personality, their 

religion and their sociodemographic profiles. Most volunteers have high 

education, and relates some religious affiliation, and no difference between the 

motivation of women and men in volunteer engagement was observed. Both 

religiosity and motivation for volunteering has no significant effect on the duration 

of nonprofit work. We found that religiosity is not related to the motivation for 

volunteer work and that only two of the investigated motivational factors (Factor 

values and Protective Factor) are related to personality traits of voluntary. In the 

comparison between volunteers and non-volunteers, the results show differences 

between these two groups, showing that volunteers are more motivated, more 

religious and have personality traits more likely to engage in volunteering. These 

results indicate a strong effect of social context on volunteer engagement, and 

confirms the social, political and economy importance of volunteering to society, 

and for the volunteers themselves. 

 

Keywords: Cooperation; Volunteering; Indirect reciprocity; Religion. 
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APRESENTAÇÃO 

Esta dissertação refere-se a um único projeto de pesquisa desenvolvido 

pela autora deste trabalho que, por incluir investigações de enfoques distintos, 

foi organizada em estudos independentes, estando assim, organizada no 

formato de artigos científicos. Deste modo, os estudos compartilham os mesmos 

procedimentos de coleta de dados, os instrumentos utilizados e os sujeitos 

participantes, havendo apenas algumas alterações em tal configuração de 

acordo com o foco de cada estudo. 

Inicialmente, apresentar-se-á a Introdução Geral da dissertação, que 

aborda os temas investigados pelos diferentes estudos que a compõe. Ainda 

nesta seção, serão descritos os objetivos – geral e específicos – que foram 

estabelecidos e desenvolvidos em cada um dos estudos, bem como as 

hipóteses e predições correspondentes. 

Em seguida, serão expostos os estudos realizados, a saber: Estudo 1   ̶

“Enfoque Evolucionista sobre o Voluntariado: Caracterização dos voluntários e 

suas motivações” e Estudo 2    ̶  “Investigando o “Bom Samaritano”: Uma 

comparação entre voluntários e não-voluntários”. Os mesmos foram organizados 

de modo independente, com suas respectivas seções de Introdução, Material e 

Métodos, Resultados, Discussão, Conclusões, Referências Bibliográficas e 

Apêndice, podendo, inclusive, ser lidos em sequências distintas. 

Por fim, temos uma Discussão Geral e Conclusões, nas quais foram 

discutidos conjuntamente os resultados dos estudos experimentais, as 

Referências Bibliográficas, relativas às seções Introdução Geral, Método Geral e 

Discussão Geral, e os Anexos citados ao longo do manuscrito. 
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A cooperação humana 

 

Os seres humanos possuem uma capacidade de racionalidade ímpar, e 

tal característica proporcionou o estilo de vida que a nossa espécie, Homo 

sapiens, possui nos dias de hoje.  

 Na história da humanidade, está documentada a necessidade do homem 

interagir com outros indivíduos para a sua sobrevivência, no qual a partilha de 

alimentos e a divisão de trabalho possuem um papel importante em todas as 

sociedades humanas (Silk & House, 2011), sendo importante ressaltar que os 

seres humanos adquirem a grande maioria de seus recursos através de esforços 

colaborativos (Tomasello & Vaish, 2013), levando a crer que a vida em grupo foi 

um marco na evolução do comportamento humano.  

 Tomasello, Melis, Tennie, Wyman e Herrmann (2012) sugerem a hipótese 

de que a colaboração humana ocorreu pela primeira vez através de situações de 

dilemas de confiança, caracterizados por um conflito entre a segurança do 

indivíduo e a sua decisão pela cooperação social, em que todos os participantes 

possuíam alternativas para as tomadas de decisões e a capacidade de antecipar 

possíveis benefícios de acordo com suas escolhas cooperativas ou não.  

Entretanto, houve mudanças no comportamento social dos homens, que 

criaram e aprimoraram vínculos com seus semelhantes ao longo de sua 

evolução, em que a cooperação em humanos poderia ter originalmente evoluído 

devido aos benefícios da aptidão direta, da aptidão indireta ou de ambas (West, 

Mouden & Gardner, 2011), e apesar de haver diferenças nos atos cooperativos, 

tais relações se estabelecem pelo equilíbrio entre os benefícios em longo prazo 

de cooperadores e aqueles que recebem a cooperação, levando em 

consideração todos os mecanismos que estão relacionados à ação cooperativa, 

sejam eles biológicos e/ou ambientais, fortalecendo os laços sociais entre os 

humanos, tornando-os uma espécie social. 

Lozada, D’Adamo e Fuentes (2011) propuseram um modelo que incluiu os 

efeitos positivos do altruísmo nos humanos, que afeta o grau de cooperação de 

um indivíduo, afirmando que o altruísmo é um comportamento maleável, muito 

afetado pelo contexto social, em que modulações sociais não ocorrem apenas a 

nível individual, aumentando ou diminuindo a taxa de cooperação, mas também 

ocorrem a um nível coletivo, levando uma determinada sociedade a ter seu 



 

15 
 

conjunto de parâmetros que identificam a cooperação, definidos pelo ambiente 

social em que estão sendo tais parâmetros ensinados desde a infância. 

Para melhor investigar o desenvolvimento do comportamento cooperativo 

em humanos, Olson e Spelke (2008) realizaram experimentos em crianças e 

puderam observar que o comportamento cooperativo surge cedo no 

desenvolvimento humano, mostrando que crianças de três a cinco anos de idade 

tendem a cooperar de acordo com os três pilares do comportamento cooperativo 

adulto: possuem a tendência de agir em benefício de parentes próximos, a 

tendência de recompensar aqueles que já os beneficiaram em interações 

passadas e a tendência de recompensar indivíduos que exibem atos de 

generosidade, guiando o julgamento das crianças sobre para quem elas devem 

distribuir recursos. Além disso, o estudo de Engelmann et al. (2013) ainda 

mostra que crianças de cinco anos já possuem a capacidade de gerenciar 

estrategicamente a sua reputação quando estão na presença de pessoas que 

fazem parte do seu convívio social ou de futuros cooperadores, na tentativa de 

gerar emoções relacionadas a cooperação e uma boa reputação, mostrando que 

princípios específicos e mecanismos complexos do comportamento cooperativo 

adulto aparecem cedo no desenvolvimento humano.  

Entretanto, na metade da infância, o desenvolvimento do comportamento 

prossocial começa a divergir de acordo com os tipos de população, sugerindo 

que as crianças estão começando a sensibilizar-se com as informações 

específicas de suas culturas (House et al., 2013). Uma vez que os indivíduos 

podem aprender culturalmente o comportamento social com fidedignidade, 

esses irão impor a si mesmos as normas socais aprendidas, fazendo com que 

tais normas se estabilizem espontaneamente no grupo, e essa natureza de 

autorreplicação das normas levará a competição entre grupos que possuem 

normas divergentes e também a pressões seletivas no próprio grupo, para evitar 

desvios entre seus integrantes, e uma consequência disto tudo é que uma das 

características mais relevantes para a seleção de ambientes sociais são as 

normas, e não apenas a oportunidade para a cooperação (Chudek & Henrich, 

2011). 

Dentre as possíveis explicações para justificar o surgimento do 

comportamento cooperativo em humanos, a comparação com outras espécies 

mais próximas merece destaque. Evidências mostram que primatas 
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estreitamente relacionados conosco, em particular os grandes símios, possuem 

preferências sociais altruístas, sugerindo que nossas preferências sociais foram 

construídas sobre um conjunto de motivações ancestrais, que facilitaram o 

desenvolvimento de atos cooperativos com parceiros do mesmo grupo, 

atividades mutualísticas com membros do grupo, comportamento punitivo com 

competidores, atitudes antagônicas com estranhos e preocupação com o status 

da reputação (Silk, 2009; Silk & House, 2011). Ao mesmo tempo, há evidências 

de que os grandes primatas não possuem os tipos de preferências sociais 

altruístas que caracterizam o comportamento cooperativo dos humanos 

modernos (Silk, 2009).  

Entretanto, forças seletivas que auxiliaram a moldar seu comportamento 

cooperativo atual, como a seleção de grupo cultural, em que indivíduos se 

agrupavam de acordo com suas similaridades e cooperavam entre si, como as 

demandas de criação de seus descendentes de crescimento lento, que oferecia 

a possibilidade do surgimento de ajudantes no cuidado parental, como o 

conhecimento de estratégias de forrageamento, ou como riscos associados a 

retornos incertos na caça, que necessitavam de um esforço coletivo, tenham 

implicado no desenvolvimento de nossa forma de cooperação moderna, dando 

origem a importantes diferenças na escala de cooperação, como nossa 

capacidade de empatia e compaixão, o desenvolvimento de sentimentos morais 

e a vontade de fazer cumprir as normas sociais culturalmente especificadas 

(Langergraber, 2011; Silk, 2009). 

 O estudo da das raízes evolutivas da cooperação começou na década de 

60 quando Hamilton (1964) lançou no mundo científico o conceito da Seleção de 

Parentesco, no qual ele afirma que indivíduos irão cooperar com aqueles que 

compartilham uma proporção de seus genes, ou seja, aqueles indivíduos que 

são aparentados, aumentando a aptidão de seus parentes, e assim, aumentando 

sua própria aptidão. Isso traz como consequência a maior dispersão de seus 

genes através da prole e/ou de parentes, acarretando em maiores benefícios, 

dependendo de mecanismos como: ocorrência em um longo período, taxa de 

dispersão dos indivíduos baixa e dependência mútua (Hamilton, 1964). 

 Logo após Hamilton movimentar o mundo científico com a teoria da 

seleção de parentesco, Trivers (1971) lançou a ideia de como compreender a 

cooperação que poderia também acontecer entre indivíduos que não possuem 
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nenhum grau de parentesco, formulando o conceito de Altruísmo Recíproco. 

Trivers (1971) argumentou que a seleção natural favoreceu o comportamento 

altruísta, que beneficiou, em longo prazo, os organismos que o apresentavam, 

no qual indivíduos que cooperavam com outros, não aparentados, acumulavam 

benefícios provenientes das relações sociais apoiadas na reciprocidade. Tal 

perspectiva desmistifica a concepção de que qualquer indivíduo possa ser um 

altruísta genuíno, levando a crer que o altruísmo recíproco seja mantido através 

da alternância entre custos e benefícios das partes participantes no ato 

cooperativo, em que o critério para a realização desses atos seja um pequeno 

custo para o cooperador e um grande benefício para aquele que o recebe 

(Stevens & Stephens, 2004). Além disso, as condições para a adaptação do 

comportamento altruísta estão relacionadas com as características do receptor 

do ato altruísta (como o grau de relação com o cooperador, sua estrutura 

emocional, comportamentos passados, amizades e laços parentais), com os 

outros membros do grupo, com as situações em que o comportamento altruísta 

é necessário e com os sistemas psicológicos e cognitivos dos seres humanos, 

contribuindo para a expressão do comportamento de altruísmo recíproco 

(Trivers, 1971). 

Em 1985, Alexander amplia o conceito de reciprocidade, afirmando que 

ela pode ser caracterizada como direta ou indireta. Reciprocidade direta é 

identificada quando um indivíduo que contribuiu é retribuído beneficamente por 

aquele que recebeu sua cooperação, ou seja, a reciprocidade direta vai ocorrer 

entre os mesmos sujeitos que estavam presentes na relação cooperativa 

anterior. Já a reciprocidade indireta é definida em casos nos quais o ato 

cooperativo vai ser retribuído por outros indivíduos que não estavam presentes 

na relação cooperativa anterior, ou seja, a reciprocidade indireta é ocasionada a 

partir da reputação do cooperador (Alexander, 1985). E hoje em dia, um exemplo 

de reciprocidade indireta é o trabalho voluntário. 

 

“Ajudar sem olhar a quem”: O voluntariado como medida moderna de 

cooperação 

 

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU, 2001) a 

atividade voluntária não inclui benefícios financeiros, sendo realizada atendendo 
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à livre e espontânea vontade de cada um dos indivíduos, trazendo vantagens a 

terceiros, bem como ao próprio voluntário (Ferreira, Proença & Proença, 2008). 

Nas sociedades contemporâneas esse comportamento vem ganhando força 

devido à insuficiência das instituições estatuárias, no que diz respeito a garantir 

o bem-estar dos seus cidadãos (Pilati & Hess, 2011), acarretando na formação 

de mais instituições voluntárias, que tentam amenizar tal insuficiência, sendo o 

voluntariado um importante mecanismo pelo qual a rede social de indivíduos se 

conecta e promove um impacto positivo na sociedade. 

No Brasil, o trabalho voluntário é regulamentado desde fevereiro de 1998, 

pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, através da Lei 9.608 que diz 

que: 

“considera-se serviço voluntário, para fins desta Lei, a atividade não remunerada, 

prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza, ou a instituição 

privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, 

científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade. O serviço 

voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista 

previdenciária ou afim, mas o serviço voluntário será exercido mediante a celebração 

de termo de adesão entre a entidade, pública ou privada, e o prestador do serviço 

voluntário, dele devendo constar o objeto e as condições de seu exercício, e o 

prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que 

comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias, e tais despesas 

deverão estar expressamente autorizadas pela entidade a que for prestado o serviço 

voluntário” (http://www4.planalto.gov.br/legislacao),  

e apesar do serviço voluntário ser regulamentado no nosso país desde 

1998, não há um relato certo de sua origem no Brasil. 

Carvalho e Souza (2007) mostram que pessoas que promovem o trabalho 

voluntário se sentem realizadas por terem sua autoestima aumentada, pela 

possibilidade de aprender novas técnicas e também por terem a oportunidade de 

desenvolver sua solidariedade, características que promovem a melhoria da 

qualidade de vida do voluntário, contrariando a premissa de que um voluntário 

não recebe nenhum benefício em troca. Além disso, Carvalho e Souza (2007) 

investigaram outros fatores, mostrando que mulheres são mais engajadas em 

trabalhos sem fins lucrativos, apresentando uma maior média de participação em 

atividade voluntárias. Outro aspecto observado por Carvalho e Souza (2007) é 

que voluntários tendem a possuir mais “capital humano”, sendo mais um fator 

http://www4.planalto.gov.br/legislacao
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motivacional que os leva a querer melhorar um aspecto presente em sua 

comunidade.  

Ainda no âmbito do voluntariado, o período de duração do trabalho 

voluntário pode ser não muito longo, pois a maioria dos indivíduos que iniciaram 

o trabalho voluntário apresentou um período de atuação de aproximadamente 24 

meses, o que pode indicar que o trabalho voluntário pode ser afetado pela falta 

de retorno de possíveis benefícios que façam com que os voluntários se sintam 

impossibilitados de atuarem como agentes modificadores da sociedade em que 

se encontram, trazendo à tona sentimentos como revolta e tristeza, sendo os 

custos dessas ações “altruístas” mais altos do que os seus benefícios (Carvalho 

& Souza, 2007; Souza et al., 2003; Wilson & Janoski, 1995). 

Um possível benefício do voluntariado é a influência na reputação do 

indivíduo, onde é formada socialmente. Suas ações serão avaliadas e julgadas 

por outros, numa sociedade em que as pessoas evoluíram para sentir orgulho ao 

ajudar seu grupo e contribuir com o bem-estar daqueles com quem mantém 

laços sociais, da mesma forma que sentem culpa e vergonha quando tais laços 

são quebrados, dando importância aos vários pensamentos e sentimentos que 

constituem o senso moral (Krebs, 2008). Além disso, nosso senso moral evoluiu 

para permitir que indivíduos apoiassem relações sociais cooperativas e 

levassem em consideração as regras sociais que são aprendidas, otimizando 

seus benefícios biológicos e melhorando seu convívio social (Hawley & Geldhof, 

2012).  

Entretanto, não é apenas o senso moral que pode modular nossas 

decisões de cooperação e nossas decisões de reciprocidade, a empatia e a 

preocupação com o bem-estar do próximo, assim como características da 

personalidade do indivíduo, podem ser também necessárias para o 

desencadeamento de nossas tendências cooperativas.  

O comportamento prossocial é caracterizado por uma ação voluntária que 

beneficia o outro, com algum custo para o indivíduo que coopera, e podem ser 

considerados comportamentos prossociais os atos de compartilhar, ajudar, 

confortar, dar atenção, ser solidário e cooperar (Thompson & Newton, 2013; 

Warneken & Tomasello, 2013). Além disso, estudos mostram que o 

comportamento prossocial está positivamente associado aos componentes 

afetivos e cognitivos da empatia, indicando que esta modula nosso 
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comportamento prossocial e, consequentemente, nossas decisões cooperativas 

(Artinger et al., 2014; Knafo et al., 2008; Lockwood, Seara-Cardoso & Viding, 

2014). Tanto o comportamento prossocial como a empatia apresentam um 

aumento nos primeiros anos de vida, sendo tal desenvolvimento influenciado 

pelo ambiente e por fatores genéticos que o indivíduo está exposto (Taylor et al., 

2013).  

A personalidade também mostrou-se essencial para o desenvolvimento 

do comportamento prossocial, e do ponto de vista de traços básicos necessários 

para a cooperação, a agradabilidade do indivíduo é considerada o traço mais 

promissor para desencadear o comportamento prossocial, e indivíduos mais 

extrovertidos tendem a realizar mais doações para pessoas que não fazem parte 

de seu grupo, indicando que a personalidade é um modulador do 

comportamento cooperativo (Ben-Ner & Kramer, 2011; Ferguson, Heckman, & 

Corr, 2011; Hilbig, Glöckner, & Zettler, 2014; Volk, Thöni, & Ruigrok, 2011), 

podendo sugerir aqueles indivíduos mais propensos ao altruísmo, e 

consequentemente mais propensos à realização de atos voluntários. 

A cooperação humana abrange uma vasta área de conhecimento no 

estudo do comportamento humano, e um dos mais interessantes é a diferença 

de cooperação entre os gêneros. A comparação entre as taxas de cooperação 

entre homens e mulheres é realizada a fim de analisar o comportamento de cada 

gênero e investigar estereótipos socialmente formados. Anthony e Horne (2003) 

observaram que mulheres parecem ser menos propensas à omissão em relação 

a outras pessoas do que os homens, quando apenas os gêneros dos indivíduos 

são investigados, entretanto, quando é levada em consideração a composição 

de gênero do grupo, é observado que tal diferença não é mais estatisticamente 

significativa, sugerindo que o sexo não afeta diretamente o comportamento 

cooperativo.  

Em relação a essa diferença de resultados, alguns pesquisadores 

concluem que o comportamento cooperativo é altamente flexível, e que às vezes 

mulheres são mais cooperativas que homens, outras vezes são menos 

cooperativas, e que ainda podem ser tão cooperativas quanto os homens, e tais 

diferentes formas de cooperação são explicadas através de diferenças genéticas 

influenciadas pelo contexto social, pelo tipo de interação e pela composição do 

grupo, ou seja, pelo ambiente social em que os indivíduos se encontram (Bailey 
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et al., 2012; Pursell et al., 2008; Sell & Kuipers, 2009). Além disso, Charness e 

Rustichini (2011) observaram que indivíduos de sexos diferentes apresentam 

respostas distintas para situações envolvendo indivíduos do seu próprio grupo e 

indivíduos que não estão inseridos no seu contexto social. Para uma audiência 

que não faz parte de seu grupo, a taxa de cooperação é similar entre os dois 

gêneros, entretanto, para uma audiência que faz parte de seu convívio social, 

mulheres tendem a cooperar mais do que os homens, sugerindo que a 

sinalização transmitida para membros do seu próprio grupo é o principal 

motivador da diferença nas taxas de cooperação dos sexos, indicando que 

homens preferem sinalizar resistência para os seus parceiros de grupo, 

enquanto as mulheres preferem sinalizar que estão inclinadas à cooperação. 

Sabemos que há cooperação entre indivíduos de um mesmo grupo, 

sendo estes aparentados ou não, todavia, ainda existem aspectos que não estão 

totalmente claros no que diz respeito à cooperação entre grupos distintos. Em 

decorrência desse fato, o estudo sobre a cooperação nos levou à busca pela 

compreensão de como outros comportamentos são definidos, dentre esses, o 

comportamento de coalizões. 

Uma coalizão ocorre quando dois ou mais indivíduos cooperam para ter 

acesso a um recurso, o qual nenhum deles conseguiria alcançar 

individualmente, o que possibilita que indivíduos com características em comum 

possam identificar-se e agruparem-se, sendo essas características denominadas 

marcadores de grupo (Olson & Blumstein, 2011). Cosmides, Tooby e Kurzban 

(2003) sugerem quatro conclusões possíveis para explicar a necessidade dos 

humanos agruparem-se em decorrência de um marcador de grupo: a primeira é 

que a mente humana possui uma característica universal, que consiste em um 

conjunto de programas específicos da espécie, que evoluíram para regular a 

cooperação intra-grupo e o conflito intergrupo em nossos ancestrais caçadores-

coletores. Segundo, quando ativados, esses programas levam os indivíduos a 

avaliarem situações que envolvem grupos rivais (nós versus eles) 

favoravelmente aos grupos de pertinência (nós) e contra grupos externos (eles); 

terceiro, um subconjunto desses programas representa uma especialização para 

a detecção de alianças (quem está aliado a quem); por fim, categorias raciais 

étnicas, por exemplo, representam um subproduto desses mecanismos de 

identificação de alianças e podem ser facilmente erradicadas. Tais conclusões 
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sugerem que a formação de coalizões foi muito significante para a evolução da 

cooperação, pois os seus aliados eram mais facilmente identificados, assim 

como os seus rivais, e mostra que é necessário que os indivíduos sintam-se 

parte do grupo, percebendo a importância da pertença grupal e dos interesses 

em comum que unem o grupo, para que este interesse coletivo possa influenciar 

o comportamento cooperativo de cada indivíduo (Yamamoto & Lopes, 2009). 

Nas sociedades atuais, podemos perceber vários marcadores de grupo 

que são identificáveis na formação de coalizões, como torcer por um 

determinado time, ter um gosto musical específico, vestir-se de uma 

determinada forma, e possuir uma determinada crença, sendo este último, um 

dos mais relevantes e estudados marcadores de grupo da atualidade. 

 

A religião e sua relação com a cooperação 

 

Não há um relato exato do momento em que o ser humano começou a ter 

interesse pela observação e pela objetividade de crer em forças superiores, e 

que elas poderiam influenciar sua vida. Mas acredita-se que o homem primitivo 

já apresentava traços de uma crença primitiva, que pode ter sido registrada 

através de artes rupestres e resquícios de rituais, já que a escrita não tinha 

ainda se desenvolvido nesse período (Duarte, 2013). 

Norenzayan e Shariff, (2008) destacam que o comportamento religioso 

seria uma adaptação biológica para a vida em grupo, onde a religião teria sido 

um facilitador cultural para a formação de coalizões e para a solidariedade 

intragrupo, muitas vezes em detrimento a grupos rivais. Bradshaw e Ellison 

(2008) são mais abrangentes, e sugerem que a religião é um produto da 

interação genética e ambiental que o indivíduo está exposto, e isso justificaria as 

grandes variações religiosas que existem atualmente nas sociedades.  

Nos últimos 20 anos, pesquisadores da área do desenvolvimento 

cognitivo, têm observado evidências que apoiam a ideia de que pessoas 

possuem suposições intuitivas sobre fenômenos “inexplicáveis” com base 

ontogenética (Barrett, 2000). Tentando explicar o aparecimento do teísmo nos 

humanos, Kelemen (2004) fez uma revisão sobre o desenvolvimento cognitivo 

na infância, revelando que crianças com cerca de cinco anos de idade 

compreendem os objetos naturais como não humanamente causados, indicando 
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que o comportamento religioso pode ser proveniente de mecanismos 

psicológicos proximais, reforçando ainda mais que crenças religiosas e rituais 

surgiram como subproduto evolutivo de funções cognitivas normais, que foram 

muito relevantes para a adaptação da vida em sociedade. Depois desse 

acontecimento, todas as condições estavam propícias para a rápida evolução 

cultural que levou ao aparecimento de grandes sociedades que acreditavam em 

“deuses maiores”.  

Uma vez posta a importância do desenvolvimento cognitivo para a 

predisposição de atividades religiosas, o estudo da pesquisadora Norenzayan 

(2014) corrobora a proposta de Kelemen (2004), afirmando que crenças e 

práticas religiosas surgiram como um efeito colateral no desenvolvimento 

cognitivo de um conjunto de orientações da estrutura mental das pessoas, como 

a intuição de que a mente pode operar separada do corpo (dualismo mente-

corpo) e que existem pessoas e eventos para uma finalidade (teleologia), e, uma 

vez que, tais intuições e comportamentos ritualísticos complexos estavam 

consolidados no desenvolvimento humano, a evolução cultural facilitou o 

processo de coevolução entre o tamanho e complexidade de uma sociedade e 

as práticas devocionais para grandes deuses, que mostravam-se cada vez mais 

poderosos, intervencionistas e moralmente monitores sobrenaturais do grupo, 

reforçando o compromisso dos indivíduos com o grupo e a sua lealdade. Isso 

levou a vinculação gradual das crenças e práticas religiosas com tendências 

prossociais, e dessa forma, a prossocialidade religiosa foi assumida como uma 

explicação para a cooperação em larga escala em humanos. 

Estudos demonstram a importância da religião na formação de coalizões 

e como marcador de grupo, tendo papel essencial na sensação de pertença 

grupal no indivíduo, estreitando os laços dos indivíduos que fazem parte do 

grupo (Yamamoto & Lopes, 2009; Bortolini & Yamamoto, 2013). Nessa mesma 

linha de ideia, em que a religião é tida como promotora da cooperação 

intragrupo, podemos destacar a proposta de que um dos seus papéis seria o de 

apresentar sinais honestos para outros membros do grupo, facilitando as trocas 

sociais (Bortolini & Yamamoto, 2013; Norenzayan & Shariff, 2008). 

Algumas religiões culturalmente adaptadas promovem comportamentos 

prossociais como cooperação, confiança e autossacrifício, incentivando 

manifestações de devoção religiosa (Norenzayan & Shariff, 2008). Esses rituais 
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transmitem um sinal confiável de fé sincera, sinalizando intenções de 

cooperação, fazendo assim, com que indivíduos que vivem em comunidades 

morais, sejam levados a viver sob uma jurisdição comum, sobrenatural, que 

influencia sua reputação perante o grupo. (Norenzayan & Shariff, 2008).  

Para melhor ilustrar, Piazza, Bering e Ingram (2011) realizaram um estudo 

com crianças de 5 até 9 anos de idade, no qual elas iriam realizar tarefas, 

seguindo regras restritas, uma hora na presença de um personagem vigilante 

invisível, em outro momento na presença de um adulto e também sem alguma 

supervisão. No final do estudo, os pesquisadores observaram que as crianças 

que declararam crer na pessoa invisível eram menos propensas a trapacear nas 

tarefas realizadas, resistindo igualmente à trapaça como as crianças que 

realizaram as tarefas na presença de um adulto real os observando, sugerindo 

que as crianças desenvolvem naturalmente uma capacidade de raciocinar sobre 

agentes sobrenaturais, assim como desenvolvem sua capacidade de raciocinar 

sobre agentes humanos naturais. Portanto, isso nos leva a crer que a 

representação de agentes sobrenaturais vigilantes ofereceu a nossos ancestrais 

benefícios sociais, que auxiliaram na formação de grupos e na identificação de 

aliados, e tal devoção religiosa é observada fortemente até hoje, nas sociedades 

modernas, e é tida como um forte marcador de grupo. 

Gronbjerg e Never (2004) assumem que o voluntariado teve origens 

religiosas e/ou mantém algum tipo de identidade ou ligações religiosas, 

sugerindo que a religião seja um fator importante para o desenvolvimento de 

iniciativas voluntárias, e que os argumentos usados para promover essas 

iniciativas enfatizam o poder da fé, para modificar o comportamento humano, e 

assume que organizações sacramentais são mais efetivas em alcançar as 

respostas desejadas do que aquelas instituições sem fins lucrativos que não 

possuem ligações religiosas. Entretanto, Ahmed e Salas (2009) afirmam que tal 

medida de cooperação está relacionada à religião devido a motivos egoístas, já 

que a não cooperação com outros indivíduos pode desencadear uma punição 

sobrenatural, melhorando a taxa de cooperação entre pessoas que possuem 

vínculos religiosos. Contudo, a grande maioria dos estudos realizados na área 

do voluntariado têm focado na investigação de benefícios individuais e coletivos 

que o serviço voluntário acarreta, sendo escassos os estudos que o relacionam 

com a religião. 
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Sendo uma medida moderna da cooperação em humanos, o voluntariado 

possui poucos estudos sobre suas motivações e importância na manutenção da 

reputação de um indivíduo perante a sociedade, bem como, poucos são os 

estudos que demonstrem sua relação com a religião. Portanto, com o estudo 

mais detalhado dessa medida de cooperação poderemos entender melhor as 

interações cooperativas mais complexas dos seres humanos, compreendendo 

melhor os conceitos de cooperação, para que possamos nos conscientizar de 

sua importância, para assim melhor conhecer os comportamentos cooperativos 

apresentados pelo Homem. 
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INTRODUÇÃO 

 

Objetivos 
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OBJETIVO GERAL 

A presente pesquisa visou caracterizar o perfil e a motivação de pessoas 

envolvidas em atividades voluntárias. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

ESTUDO 1: 

1. Caracterizar as motivações dos voluntários; 

2. Descrever o perfil sociodemográfico dos voluntários; 

3. Caracterizar a personalidade dos voluntários; 

4. Medir o período de duração do trabalho voluntário; 

5. Relacionar as motivações dos voluntários com o seu perfil religioso; 

6. Relacionar as motivações dos voluntários com a duração do trabalho 

voluntário; 

7. Verificar a ocorrência de diferenças sexuais em relação às motivações 

dos voluntários; 

8. Investigar possíveis relações entre a personalidade dos voluntários com 

sua motivação para o trabalho sem fins lucrativos; 

ESTUDO 2: 

1. Comparar os parâmetros dos voluntários, como religiosidade, 

personalidade e motivação para o trabalho voluntário, com os de outros 

sujeitos não envolvidos no voluntariado. 
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INTRODUÇÃO 

 

Hipóteses e Predições 
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ESTUDO 1: 

 Além dos objetivos específicos de caráter mais descritivo (enumerados 

anteriormente de 1 a 4), pretendemos testar as seguintes hipóteses: 

 

HIPÓTESE 1: A religiosidade do indivíduo não afeta a sua motivação para o 

trabalho voluntário. 

 PREDIÇÃO 1.1: Esperamos não encontrar interação significativa entre o 

grau de religiosidade do indivíduo em relação as suas motivações. 

JUSTIFICATIVA: Crenças religiosas não teriam grande significância em 

relação à motivação para o engajamento em trabalhos sem fins lucrativos, 

levando a crer que a busca pela satisfação pessoal seja a motivação principal.  

 

HIPÓTESE 2: Existem diferenças sexuais na motivação para a realização do 

voluntariado. 

 PREDIÇÃO 2.1: Mulheres serão mais atuantes no trabalho voluntário do 

que os homens.  

JUSTIFICATIVA: Devido à facilidade das mulheres de se comunicarem 

com outros indivíduos, o que auxilia quando ela necessitam trabalhar em 

conjunto com outras pessoas, a nossa pesquisa buscou encontrar diferenças 

nos padrões motivacionais de mulheres e homens, e esperamos que a atuação 

feminina seja maior. 

 

HIPÓTESE 3: O período da ação voluntária é dependente da motivação dos 

voluntários. 

 PREDIÇÃO 3.1: O período de voluntariado irá aumentar de acordo com a 

responsabilidade social e a empatia dos voluntários. 

 JUSTIFICATIVA: Os indivíduos engajados no trabalho voluntário 

necessitam de fatores motivacionais para o seu comprometimento no trabalho 

sem fins lucrativos, sendo tais fatores focados nos possíveis benefícios 

adquiridos, influenciando a permanência no voluntariado.  

 

HIPÓTESE 4: A personalidade do indivíduo tem relação com o engajamento no 

trabalho sem fins lucrativos. 
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 PREDIÇÃO 4.1: Aqueles indivíduos que estão engajados nos trabalhos 

voluntários possuem elevada pontuação na característica prossocialidade de sua 

personalidade. 

 PREDIÇÃO 4.2: Aqueles indivíduos que estão engajados nos trabalhos 

voluntários possuem elevada pontuação na característica empatia de sua 

personalidade. 

 JUSTIFICATIVA: Voluntários apresentam uma personalidade mais 

prossocial devido a necessidade de sinalizar uma maior confiabilidade e uma 

melhor reputação para aquele que irá receber o ato cooperativo. Além disso, 

voluntários possuem uma personalidade mais empática, que facilita as trocas 

sociais. 

 

ESTUDO 2: 

HIPÓTESE 5: O grau de religiosidade entre indivíduos voluntários e não-

voluntários será igual. 

 PREDIÇÃO 5.1: A religiosidade dos voluntários não será 

significantemente diferente da religiosidade dos não-voluntários. 

 JUSTIFICATIVA: A religiosidade dos indivíduos investigados no grupo de 

voluntários e não-voluntários não serão diferentes entre si, pois a religiosidade 

do indivíduo age como forte marcador de grupo, fortalecendo os laços socais e 

proporcionando maiores oportunidades para o engajamento voluntário, indicando 

que a religião em si não é um fator predeterminante para a motivação do 

comportamento voluntário, mas um forte marcador social. 

 

HIPÓTESE 6: Existem diferenças entre a personalidade de voluntários e de 

indivíduos não voluntários. 

 PREDIÇÃO 6.1: Aqueles que são voluntários ativos terão uma 

personalidade mais prossocial do que aqueles que não participam do trabalho 

sem fins lucrativos. 

 PREDIÇÃO 6.2: Aqueles que são voluntários ativos terão uma 

personalidade mais empática do que aqueles que não participam do trabalho 

sem fins lucrativos.  

 JUSTIFICATIVA: Indivíduos voluntários apresentarão uma personalidade 

mais prossocial e empática, que facilita as ações cooperativas entre seus 
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participantes, indicando que tais pessoas sejam mais propensas à realização do 

voluntariado. 

 

HIPÓTESE 7: Há diferenças nos fatores motivacionais para a realização do 

voluntariado entre indivíduos engajados e indivíduos não engajados. 

 PREDIÇÃO 7.1: Aqueles que realizam o trabalho sem fins lucrativos irão 

apresentar uma maior média nos fatores motivacionais para o trabalho 

voluntário, diferente daqueles que não se envolvem com ações voluntárias.  

 JUSTIFICATIVA: Pessoas engajadas no voluntariado possuirão maiores 

médias nos fatores motivacionais devido a sua predisposição a realizar 

comportamentos voluntários. 
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ESTUDO 1 

 

Enfoque Evolucionista sobre o Voluntariado: Caracterização dos voluntários e 

suas motivações   
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RESUMO 

O voluntariado possui importância social, econômica e política para a sociedade 

e para o próprio voluntário, e de acordo com a visão da Psicologia Evolucionista, 

o voluntariado pode ser identificado como uma medida moderna de cooperação, 

que influencia a reputação do indivíduo e auxilia na formação de laços sociais. 

Diante disso, o objetivo deste trabalho foi caracterizar o perfil e a motivação de 

pessoas envolvidas em atividades voluntárias, investigando suas motivações, 

personalidade e religiosidade, buscando analisar possíveis diferenças no 

engajamento voluntário de homens e mulheres e ponderar o possível efeito dos 

parâmetros investigados no período de permanência no trabalho sem fins 

lucrativos. Participaram deste estudo 60 voluntários (36 mulheres e 24 homens) 

atuantes na cidade de Nata/RN, Brasil. Os participantes foram investigados por 

meio de questionários sobre suas motivações, sua personalidade, sua 

religiosidade e seu perfil sociodemográfico. De maneira geral, a maioria dos 

voluntários possui alta escolaridade e relata alguma filiação religiosa, contudo a 

religiosidade não é significantemente relacionada com a motivação para o 

trabalho voluntário, e não há diferença entre os fatores motivacionais para a 

realização do voluntariado entre homens e mulheres. Há associações entre 

alguns dos traços de personalidade com alguns dos fatores motivacionais 

investigados, sendo o Fator de valores motivacional correlacionado com o Traço 

de Altruísmo autorrelatado da personalidade e o Fator de proteção motivacional 

correlacionado com o Traço de Raciocínio moral da personalidade. Em relação 

ao período de duração do voluntariado, não encontramos efeitos dos parâmetros 
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de religiosidade e de motivação no mesmo. Tendo em vista a importância do 

voluntariado para o estudo da cooperação humana, nosso trabalho revelou 

aspectos importantes para a compreensão do comportamento voluntário, 

indicando a necessidade de melhor investigar a motivação para a permanência 

no trabalho sem fins lucrativos. 

Palavras-chave: Voluntariado; Reciprocidade indireta; Religião; Marcador de 

grupo. 

ABSTRACT: 

Volunteering has social, economic and political importance to society and to the 

volunteers themselves, and according to the vision of Evolutionary Psychology, 

volunteering can be identified as a modern measure of cooperation that 

influences the reputation of the individual and helps the formation of social ties. 

Thus, the objective of this study was to characterize the profile and motivation of 

people involved in volunteer activities, investigating their motivations, personality 

and religiosity, trying to analyze possible differences in the voluntary engagement 

of men and women and consider the possible effect of the parameters 

investigated in the period spent in nonprofit work. The study included 60 

volunteers (36 women and 24 men) working in the town of Natal / RN, Brazil. 

Participants were surveyed by questionnaire about their motivations, their 

personality, their religion and their sociodemographic profiles. In general, most 

volunteers have high education and have reported some religious affiliation, 

however religiosity is not significantly related to the motivation for volunteer work, 

and there is no difference between the motivational factors for the realization of 

volunteering between men and women. There are some associations between 

personality traits with some of the motivational factors investigated, in which the 

motivational factor values correlated with the trace of self-reported altruism of 

personality, and the motivational factor protection correlated with the trace of 

moral reasoning of personality. Regarding the duration of volunteering, we found 

no effects of the parameters of religiosity and motivation. Given the importance of 

volunteering for the study of human cooperation, our work revealed important 

aspects for understanding of voluntary behavior, indicating the need to further 

investigate the motivation to stay in nonprofit work. 
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Keywords: Volunteering; Indirect reciprocity; Religion; Marker group; 

Evolutionary psychology. 

INTRODUÇÃO 

Vivemos numa sociedade em que observamos os outros, falamos deles, 

interagimos com eles, agimos de acordo com regras morais socialmente 

aprendidas, e também somos capazes de ajudar terceiros esperando (ou não) 

algum retorno dessa cooperação, gerando dilemas sociais (Trivers, 1971).  

Em resposta à geração de dilemas sociais, mecanismos são utilizados 

para amenizar seus efeitos, dentre eles a memória de interações anteriores e a 

possibilidade de observação, por parte de terceiros, das ações durante uma 

dada interação social, posteriormente difundidas através da comunicação, 

compondo a reputação dos indivíduos envolvidos na interação, de acordo com 

suas ações no contexto social (Rand & Novak, 2013; Tanabe, Suzuki, & Masuda, 

2013; Yoeli et al., 2013).  

A Psicologia Evolucionista tem como objetivo estudar comportamentos 

humanos como produto de mecanismos psicológicos evoluídos, que dependem 

tanto de mecanismos internos do indivíduo como de pressões ambientais para o 

seu desenvolvimento, ativação e expressão (Confer, 2010; Daly & Wilson, 1999; 

Kanazawa, 2010). Uma vertente da Psicologia Evolucionista é o estudo da 

cooperação, que tem impulsionado diversas pesquisas empíricas e teóricas em 

torno do assunto, assim como este estudo. 

 Historicamente, alguns aspectos envolvidos em atos cooperativos veem 

sendo esclarecidos. Em 1964, Hamilton propôs uma compreensão da 

cooperação a partir do conceito de Seleção de Parentesco, no qual afirma que a 

cooperação entre alguns indivíduos pode ser explicada pelo grau de parentesco 

que existe entre os mesmos (Hamilton, 1964). Em 1971, Trivers observou que 

indivíduos que não possuíam genes compartilhados cooperavam entre si, 

trazendo à tona a definição de Altruísmo Recíproco, afirmando que o 

comportamento cooperativo de alguns indivíduos pode ser explicado pela 

possibilidade de recebimento de retribuição, somando ao comportamento de 

cooperação a ideia da reciprocidade (Trivers, 1971). Em 1985, Alexander amplia 

o conceito de reciprocidade de Trivers, dividindo-a em Reciprocidade Direta, 

quando um indivíduo que contribuiu é retribuído diretamente por aquele que 
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recebeu sua cooperação, e Reciprocidade Indireta, quando o comportamento 

cooperativo é retribuído por outros indivíduos que não estavam presentes na 

relação cooperativa anterior, levando em consideração a reputação daquele com 

quem irá cooperar (Alexander, 1985), sendo este último um dos focos de nossa 

pesquisa. 

 Vivemos em grandes sociedades, tornando uma tarefa árdua reconhecer 

quem são aqueles indivíduos confiáveis, de boa reputação, para uma possível 

interação e quem são aqueles que não são confiáveis. O ato cooperativo pode 

sinalizar uma qualidade não observável, que faz com que a pessoa se torne 

mais atraente em relação a algum tipo de interação social, e os atos 

verdadeiramente altruístas podem também sinalizar uma preferência social 

custosa para o indivíduo, tornando-o mais apto para a realização de trocas 

sociais, melhorando a sua reputação perante a sociedade (Croson & Konow, 

2009; Fehrler & Przepiorka, 2013). A reputação é desenvolvida socialmente, 

uma vez que ações de um indivíduo serão avaliadas, julgadas e transmitidas por 

outros, numa sociedade em que as pessoas evoluíram um senso moral, que 

permite o julgamento de seus atos e de outros, fortalecendo as relações sociais 

cooperativas, levando em consideração as regras sociais do meio em que vive, 

otimizando tanto seus benefícios biológicos quanto sociais (Hawley & Geldhof, 

2012; Krebs, 2008). Uma vez que haja condições para se julgar a reputação dos 

outros e a própria, indivíduos podem adotar estratégias condicionais que 

baseiam a sua decisão sobre a reputação do outro, e hoje em dia, uma 

estratégia que pode ser utilizada para avaliar a reputação do próximo é o 

Voluntariado. 

 O trabalho sem fins lucrativos, conhecido como voluntariado, não inclui 

benefícios financeiros, sendo realizado atendendo à livre e espontânea vontade 

de cada um dos indivíduos, trazendo vantagens a terceiros, bem como ao 

próprio voluntário (Ferreira et al., 2008). É identificado como um meio para 

promover a responsabilidade social, que refere-se a identificar-se com a 

comunidade, incentivando comportamentos cooperativos entre seus membros, 

sendo provável que a responsabilidade social seja a base para o voluntariado 

(Gallant, 2010), pois as pessoas tendem a responder àqueles que pedem, sendo 

o convite para a realização do trabalho voluntário um dos mais fortes preditores 

para o engajamento ao voluntariado (Edwards & List, 2014; Merino, 2013). Lin-Hi 
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et al. (2014) vão mais além, e utilizando a noção de Responsabilidade Social 

Corporativa (RSC), que engloba o engajamento voluntário para a sociedade 

(“fazer o bem”) e a prevenção de comportamentos irresponsáveis (“evitar o 

mal”), eles mostram que o desempenho positivo de RSC não afeta 

significativamente a confiabilidade do indivíduo, enquanto que o desempenho 

negativo de RSC destroi significativamente a confiabilidade, sendo resultado de 

um comportamento irresponsável. Em outras palavras, os resultados do estudo 

sugerem que a RSC, no campo das atividades sem fins lucrativos, deve ser 

centrada no “evitar o mal”, prevenindo o surgimento de uma má reputação. 

O voluntariado vem crescendo em muitos países, devido ao aumento das 

exigências socais e políticas em torno de seus objetivos, e também devido às 

oportunidades e desafios que mudanças políticas, econômicas e sociais 

acarretam no ambiente, exigindo das organizações sem fins lucrativos um 

espírito mais inovador e empreendedor na prestação de seus serviços (Jaskyte, 

2014; Pearce et al., 2010). 

 Mas o que leva um indivíduo a optar pelo voluntariado? O pesquisador 

Konow (2010) discorre que James Andreoni, em 1989, formalmente acrescentou 

no mundo científico a ideia de que doar produz um sentimento prazeroso, que 

ele denominou de warm glow, e tal ideia é estabelecida como uma preferência 

pela doação por si só, distinta do benefício desfrutado pelo destinatário. 

Contudo, Konow (2010) afirma que o warm glow não é o único motivador para o 

ímpeto de doar, e sugere que a doação depende de normas contextualizadas 

entre a equidade e a necessidade social, e que a generosidade pode agir em 

duas vias, criando melhores sentimentos ou piores, pois a conformidade com a 

norma social regente pode criar sentimentos melhores, mas não irá ter o mesmo 

efeito em pessoas que possuem a capacidade de evitar completamente as 

obrigações morais, acarretando em dilemas, ou até mesmo em conflitos sociais. 

Lilley e Slonim (2014) complementam a ideia de Konow (2010) sugerindo 

que as doações de tempo dos voluntários estão mais fortemente motivadas por 

princípios do warm glow do que as doações realizadas com dinheiro, oferecendo 

ao voluntário um maior prazer em estar vinculado a alguma causa (Mason, 

2013). Além disso, Oliveira et al. (2011) indicam que existe um tipo certo de 

indivíduo que está mais propenso a realizar doações, sugerindo que 

características genotípicas, influenciadas pelo ambiente em que o indivíduo se 
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encontra, podem acarretar em uma personalidade mais doadora, auxiliando as 

organizações sem fins lucrativos a identificar e atrair esses indivíduos.  

Outro fator citado como determinante para o comportamento voluntário é 

o sexo do indivíduo, em que a comparação entre as taxas de voluntariado entre 

homens e mulheres é realizada para melhor analisar o comportamento de cada 

sexo (Carvalho & Souza, 2007). Ademais, estudos mostram que o 

comportamento cooperativo é flexível, dependendo do fenótipo e do genótipo do 

indivíduo, e que diferenças sexuais em atos cooperativos existem devido a 

diferenças genéticas influenciadas pelo contexto social, pelo tipo de interação e 

pela composição do grupo que o indivíduo está exposto (Bailey et al., 2012; 

Charness & Rustichini, 2011; Pursell et al., 2008; Sell & Kuipers, 2009). Contudo, 

ainda há uma grande discussão em torno desse assunto, tornando necessária 

outras pesquisas em torno das diferenças sexuais na cooperação, 

principalmente em uma medida de cooperação moderna como o voluntariado. 

 A personalidade de um indivíduo também pode indicar se ele está mais 

inclinado para a realização do voluntariado, pois a personalidade é essencial 

para o desenvolvimento do comportamento prossocial, e do ponto de vista de 

traços básicos necessários para a cooperação, a agradabilidade do indivíduo é 

considerada o traço mais promissor para desencadear o comportamento 

prossocial. Indivíduos mais extrovertidos tendem a realizar mais doações para 

desconhecidos, indicando que a personalidade é um modulador do 

comportamento cooperativo, podendo predizer aqueles indivíduos mais 

propensos ao altruísmo, e consequentemente mais propensos à cooperação e 

ao trabalho voluntário (Ben-Ner & Kramer, 2011; Ferguson, Heckman & Corr, 

2011; Hilbig, Glöckner, & Zettler, 2014; Volk, Thöni, & Ruigrok, 2011). Além 

disso, comportamentos passados, intenções de cooperação, medidas 

sociodemográficas e psicológicas de empatia são de extrema importância para a 

previsão de comportamentos caridosos em indivíduos (Verhaert & Poel, 2011), 

em que componentes afetivos e cognitivos da empatia estão positivamente 

associados a um comportamento prossocial, atuando como modulador de 

nossas decisões cooperativas (Artinger et al., 2014; Lockwood, Seara-Cardoso, 

& Viding, 2014). 

 Outro ponto importante explorado em estudos sobre o voluntariado é o 

papel mediador que características como confiança e comprometimento 
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possuem sobre a ação voluntária. A confiança parece não estar relacionada aos 

benefícios diretos que advêm para aqueles que são doadores; em vez disso, a 

confiança, e indiretamente o compromisso com o voluntariado, é baseada na 

percepção dos benefícios que o indivíduo fornece para o beneficiário, de forma 

que o impacto desses benefícios doados retornem para o doador em forma de 

boa reputação (Fehrler & Przepiorka, 2013; Sargeant, Ford, & West, 2006;).  

Ademais, foi demonstrado empiricamente que vários fatores da vida do 

doador, como a sensação de descontinuidade, a recuperação de sentimentos 

como a tristeza e a solidão, e a experiência vivida com organizações de caridade 

anteriormente, influenciam a nostalgia pessoal de um doador, inspirando o 

emocional e a familiaridade do mesmo em relação a situação cooperativa atual, 

no qual o emocional e a familiaridade sejam identificados como sentimentos 

mediadores do efeito da nostalgia no comprometimento do indivíduo, 

aumentando sua intenção de doar (Merchant, 2011).  

 Um importante fator é que os atos voluntários das pessoas tendem a 

aumentar quando há outras pessoas se voluntariando em seu contexto social, 

indicando que o voluntariado é um importante meio para a geração de redes 

sociais (Rotemberg, 2014). Contudo, estudos mostram que o período de atuação 

do voluntariado possui validade, durando, em média, 24 meses, o que sugere 

que o trabalho voluntário pode ser afetado por outros fatores, como a falta de 

retorno de possíveis benefícios, gerando sentimentos de impunidade e 

impotência, transformando os custos das ações voluntárias maiores do que os 

benefícios adquiridos (Carvalho & Souza, 2007; Souza et al., 2003; Wilson & 

Janoski, 1995). 

 É uma realidade que comportamentos prossociais acarretam num melhor 

desempenho no trabalho voluntário, mas o estudo que Imas (2014) realizou 

mostra que de fato indivíduos trabalham mais arduamente para a caridade do 

que para si próprios, mas apenas quando os incentivos são menores. Indivíduos 

são capazes de antecipar os efeitos dos incentivos que recebem, optando por 

trabalhar para a caridade quando esses incentivos são baixos, e para si mesmos 

quando os incentivos são altos, sugerindo que os indivíduos optam por maiores 

benefícios próprios, quando expostos as condições mais lucrativas. Outrossim, 

também é identificado que o período de atuação de um voluntário irá depender 

do chamado capital social, que significa o retorno social que o indivíduo recebe 
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quando é identificado como um cooperador, como um indivíduo confiável 

perante ao seu grupo, e esse capital social, unido a Responsabilidade social, 

pode facilitar o voluntariado (Cheung et al., 2014; Kinsbergen et al., 2013). 

 Um foco bastante interessante no estudo sobre o comportamento 

voluntário é a sua possível relação com motivações religiosas, que vem 

originando várias pesquisas, a fim de melhor entender e descrever tal relação. 

Evidências de outras pesquisas realizadas sugerem que indivíduos religiosos 

são voluntários mais ativos e participantes do que os indivíduos que não 

possuem ligações religiosas, pois se a crença religiosa do indivíduo aumenta, 

sua motivação para o voluntariado também pode aumentar, aliando o seu 

comportamento cooperativo ao seu cotidiano religioso (Gronbjerg & Never, 2004; 

Lam, 2002; 2006; Wilson & Janoski, 1995). Além disso, há relatos de que 

instituições religiosas aumentam a probabilidade do indivíduo se engajar no 

trabalho voluntário durante sua vida adulta, sendo tais instituições um sistema de 

alimentação para o comportamento voluntário, gerando mais oportunidades para 

que o indivíduo entre em contato com situações que o motivam, 

independentemente de traços de personalidade subjacentes (Johnston, 2013). 

Nesse sentido, também foi observado que se indivíduos não-religiosos possuem 

amigos íntimos com afiliações religiosas, eles serão mais propensos a se 

voluntariar, sendo para causas religiosas ou não religiosas (Lim & MacGregor, 

2012).  

Hill e Dulk (2013) observaram em seu estudo que existem diferenças 

substanciais no tipo de educação que o jovem recebe e sua motivação para o 

voluntariado, sendo visto que jovens educados em escolas protestantes são 

consideravelmente mais propensos a realizar trabalhos voluntários na vida 

adulta do que os jovens educados em escolas privadas sem vínculo religioso e 

jovens educados em casa, sugerindo duas possibilidades para explicar tal 

fenômeno: que instituições religiosas possuem práticas sociais diferenciadas e 

voltadas para o voluntariado, ou então, realizam esforços organizacionais para 

transformar o voluntário adolescente em um adulto voluntário. 

 Lewis et al. (2012), por outro lado, sugerem que as redes sociais são o elo 

crítico entre a religiosidade e o voluntariado, mediando o efeito de participação 

do indivíduo e sendo um melhor preditor do que as crenças religiosas e os 

valores morais, levando a crer que o envolvimento religioso é um ótimo fator 
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para a expansão das redes sociais dos indivíduos, acarretando numa maior 

consciência das oportunidades de voluntariado. 

O voluntariado, apesar de ser uma medida moderna da cooperação em 

humanos, ainda é um tema que possui poucos estudos sobre suas motivações e 

importância na manutenção da reputação de um indivíduo perante a sociedade, 

bem como, poucos são os estudos que demonstrem sua relação com a religião. 

Nosso trabalho teve como objetivo investigar as motivações e as características 

inerentes ao engajamento voluntário, caracterizando as motivações e 

personalidade dos voluntários e descrevendo o perfil dos mesmo, investigando o 

período de duração no voluntariado, assim como também relacionou as 

motivações dos voluntários com o seu perfil religioso e verificou a ocorrência de 

diferenças sexuais em relação à motivação para a realização do trabalho sem 

fins lucrativos, possibilitando a nós, acrescentar mais dados e conhecimento 

sobre o voluntariado no mundo científico. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Participantes 

 Nossa amostra foi composta por 60 voluntários, atuantes na cidade de 

Natal, Rio Grande do Norte, com faixa etária entre 16 e 76 anos de idade, 

contendo 36 mulheres (M idade = 29,88 anos, dp = 16,79) e 24 homens (M idade 

= 22,41 anos, dp = 7,05).  

 

Procedimentos e Instrumentos de coleta 

Etapa da coleta de dados:  

A coleta foi realizada em algumas instituições e grupos voluntários, 

atuantes no trabalho sem fins lucrativos, no qual os voluntários foram indagados 

sobre a possibilidade de aceitar a realização de nossa pesquisa. Após o aceite, 

foi entregue a cada voluntário que concordou em participar da pesquisa, um 

envelope contendo um “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” (TCLE), 

um questionário da “Medida Multidimensional de Religiosidade/Espiritualidade” 

(MMRS), juntamente com um Questionário Sociodemográfico, uma “Bateria de 

Personalidade Prosocial” (BPP) e um “Inventário de Funções do Voluntariado” 

(IFV), para que o voluntário levasse consigo e depois de respondido, fosse 

devolvido para os pesquisadores. 
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Instrumentos utilizados: 

 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE): Para participar 

desta pesquisa, os voluntários tiveram que assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo x), no qual 

especificamos que a participação nesta seria voluntária e anônima, 

tratadas de forma estritamente profissional, e só seriam usadas nesta 

pesquisa, e em outras relacionadas, sendo divulgadas apenas como parte 

de um todo através de médias e resultados estatísticos. 

 

 Medida Multidimensional de Religiosidade/Espiritualidade (MMRS): Para 

medir a religiosidade do voluntário utilizamos a escala “Medida 

Multidimensional de Religiosidade/Espiritualidade” (MMRS) (Anexo x) 

adaptada e traduzida, que foi publicada pelo Instituto Fetzer (1999) e, a 

partir das respostas, foi construído um escore de religiosidade dos 

indivíduos, variando de 1 (pouco religioso) a 9 (muito religioso). 

 

 Bateria de Personalidade Prosocial (BPP): Utilizamos a “Bateria de 

Personalidade Prosocial” (BPP) (Anexo x), para a avaliação dos 

diferentes traços de personalidade associando-as com tendências 

prossociais. A BPP foi traduzida e adaptada por Rabelo e Pilati (2013), a 

partir da publicação de Penner (2002), que utiliza 7 fatores para avaliar a 

sociabilidade de um indivíduo: a Responsabilidade social, a Preocupação 

empática, o “Perspective Taking” ̶  a habilidade de empatizar com alguém 

e analisar a situação de acordo com sua perspectiva, a Angústia pessoal, 

o Raciocínio moral orientado para outros, Preocupações mútuas de 

raciocínio moral e o Altruísmo autorrelatado. A bateria é composta por 

sentenças de cunho social que foram analisadas por uma escala de 1 

“Discordo totalmente” a 5 “Concordo totalmente”, em que maiores 

pontuações indicam uma tendência maior para uma personalidade 

prossocial. 

 

 Inventário de Funções do Voluntariado (IFV): Para realizar uma medição 

indireta das motivações dos voluntários utilizamos o “Inventário de 

Funções do Voluntariado” (IFV) (Anexo x), traduzido e validado pelo Pilati 
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e Hees (2011). Neste inventário, o participante avaliou 24 afirmações 

sobre o trabalho voluntário a partir de uma escala Likert que variava de 1 

a 7, em que o valor 1, significava "Totalmente Sem Importância" e o valor 

7, significava "Totalmente Importante", e as 24 afirmações estão divididas 

em 4 fatores: o Fator Social, o Fator de Valores, o Fator de Proteção e o 

Fator de Carreira profissional. Foi criado, para cada fator, escores fatoriais 

que são a média de cada afirmação de cada um dos quatro fatores, com 

maiores escores indicando uma maior identificação com os fatores. 

 

 Questionário Sociodemográfico: Neste, o participante preencheu com 

informações sobre sexo, idade em anos completos, escolaridade, criação 

em uma tradição religiosa e período de tempo (completos em meses) de 

atuação do trabalho voluntário. 

 

Aspecto ético: 

 Neste estudo, todos os preceitos da Resolução CNS nº 466/12 foram 

atendidos, considerando o respeito pela dignidade humana e pela especial 

proteção devida aos participantes desta pesquisa científica envolvendo seres 

humanos, também levando em consideração o desenvolvimento e o 

engajamento ético, que é inerente ao desenvolvimento científico e tecnológico. 

 

Análise dos dados 

Primeiramente foi feita a estatística básica, obtendo valores de média, 

desvio padrão, erro padrão e normalidade dos dados. Para verificar as relações 

entre o grau de religiosidade de um indivíduo e sua motivação para o 

voluntariado foi utilizado o teste de Correlação de Pearson, seguido de uma 

Regressão para a confirmação dos resultados. Este mesmo procedimento 

estatístico foi utilizado para averiguar as relações entre a personalidade do 

indivíduo e sua motivação para a realização do trabalho sem fins lucrativos. 

Foi utilizado o teste t para amostras independentes para examinar se 

havia diferenças sexuais entre o grau de religiosidade dos voluntários e sua 

motivação para o voluntariado, usando o Teste de Levene para avaliar a 

igualdade de variâncias dos dois grupos, feminino e masculino. 
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Uma análise de variância (ANOVA de um fator) foi realizada para 

investigar a relação entre o período de ação voluntário de um indivíduo com a 

sua motivação para a realização do voluntariado, sendo aplicado o teste post 

hoc Bonferroni, para comparar todas as diferentes combinações dos grupos 

testados. 

Em todas as análises estatísticas adotamos o nível de significância de 5% 

(p < 0,05). 

 

RESULTADOS 

 Verificamos que apenas dois dos voluntários possuem escolaridade com 

Ensino fundamental incompleto, 6 possuem escolaridade com Ensino médio 

incompleto, 9 apresentam escolaridade com Ensino Médio completo, 32 com 

Ensino superior incompleto e 10 com escolaridade com Ensino superior 

completo, e apenas 1 voluntário investigado não respondeu a sua escolaridade. 

 Dos 60 voluntários investigados, 41 relataram possuir filiação religiosa 

católica, 3 relataram serem evangélicos, 7 relataram serem espíritas, 8 relataram 

serem agnósticos e apenas 1 relatou ser ateu. 

Verificamos que a religiosidade não é significantemente relacionada com 

a motivação para o trabalho voluntário, não apresentando correlação com os 

fatores motivacionais medidos pelo IFV [Fator social: r = 0,19; p = 0,135/ Fator 

de valores: r = 0,19; p = 0,138/ Fator de proteção: r = 0,14; p = 0,266/ Fator de 

carreira profissional: r = 0,09; p = 0,453], não sendo possível prever o ímpeto 

para o voluntariado a partir do grau de religiosidade do indivíduo. O teste de 

regressão realizado também não foi significativo, confirmando o resultado 

anterior [F (4,55) = 0,666; p = 0,619]. 

Quando comparamos os fatores motivacionais para a realização do 

voluntariado entre os dois sexos, não observamos diferença entre a motivação 

de mulheres e de homens [Fator social: t(58) = 0,96; p = 0,336; Fator de valores: 

t(58) = 1,41; p = 0,164; Fator de proteção: t(58) = 0,49; p = 0,623; Fator de 

carreira profissional: t(58) = 0,581; p = 0,564] (Figura 1). 
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Figura 1. Médias e erros padrão dos fatores motivacionais e religiosidade apresentada de 

acordo com cada sexo. 

 

Como pode ser visto na Figura 2, não houve diferença entre as categorias 

de tempo de voluntariado, e também não foi observado um efeito significativo da 

religiosidade [F(2,57) = 0,27; p = 0,762] no tempo que os voluntários 

disponibilizaram para o trabalho sem fins lucrativos, assim como também não 

houve efeito significativo dos fatores motivacionais para o engajamento no 

voluntariado [Fator social: F(2,57) = 1,64; p = 0,202/ Fator de valores: F(2,57) = 

0,48; p = 0,619/ Fator de proteção: F(2,57) = 2,70; p = 0,075/ Fator de carreira 

profissional: F(2,57) = 1,17; p = 0,316] no tempo de voluntariado dos sujeitos. 
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Figura 2. Médias e erros padrão dos fatores de motivação e religiosidade de acordo com 

as três categorias de tempo de voluntariado. 

 

Quando investigamos as possíveis associações entre os traços de 

personalidade (BPP) e os fatores motivacionais (IFV), observamos uma 

correlação positiva apenas entre o Fator de valores motivacional e o Traço de 

Altruísmo autorrelatado da personalidade [r = 0,28; p = 0,028], e entre o Fator de 

proteção motivacional e o Traço de Raciocínio moral da personalidade [r = 0,33; 

p = 0,008], não havendo correlações significativas entre os demais fatores.  

 

DISCUSSÃO 

O presente estudo teve como foco as motivações e as características 

inerentes ao engajamento voluntário, no qual realizamos a caracterização das 

motivações e da personalidade dos voluntários e descrevemos o perfil dos 

mesmos, e, além disso, investigamos o período de duração do voluntariado, 

assim como relacionamos as motivações dos voluntários com o seu perfil 

religioso e investigamos a ocorrência de diferenças sexuais em relação à 

motivação para a realização do trabalho sem fins lucrativos. 
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Os resultados apresentados neste estudo mostram que a nossa amostra 

é predominantemente composta por indivíduos que estão cursando o ensino 

superior ou que já concluíram seus estudos. Carvalho e Souza (2007) sugerem 

que indivíduos com um maior capital humano são mais propensos à realização 

do trabalho sem fins lucrativos, indicando que aqueles com maior escolaridade 

estão mais inclinados ao voluntariado. Alguns estudos indicam que a maior 

disponibilidade de capital social e humano, associado a responsabilidade social, 

acarreta num maior impulso para realizar ações que modifiquem, ou tentem 

modificar, os contextos sociais, políticos e econômicos, trazendo maiores 

benefícios para a sociedade em que vive (Bekkers, 2005; 2010; Cheung et al., 

2014; Kinsbergen et al., 2013; Oliveira, 2011). 

As palavras religião e voluntariado parecem possuir uma forte ligação no 

consenso geral das pessoas. Como afirma Norenzayan (2014), a consciência do 

monitoramento sobrenatural e outros mecanismos encontrados no 

comportamento religioso incentivam comportamentos prossociais entre 

estranhos, sendo o ambiente religioso mais propenso a criar oportunidades para 

a realização do trabalho voluntário. Além do mais, outros estudos indicam uma 

grande importância da religião para a manutenção do trabalho sem fins 

lucrativos (Cnaan & Curtis, 2013; Hill & Dulk, 2013; Johnston, 2013; Lim & 

MacGregor, 2012). No entanto, nenhum estudo realizou uma medição da 

motivação e da religiosidade individual dos voluntários, sendo focadas no 

coletivo, indicando, acima de tudo, que a religião é um forte marcador de grupo. 

Entretanto, como sugerem nossos resultados, a religiosidade individual do 

voluntário não é um fator decisivo para o ímpeto da realização do trabalho sem 

fins lucrativos.    

Não encontramos correlação significativa entre religião e motivação para 

o voluntariado, apesar da maioria dos sujeitos da amostra relatar alguma filiação 

religiosa, indicando que não é possível prever o comportamento voluntário a 

partir do grau de religiosidade que o indivíduo apresenta. Nossa medida de 

motivação foi dividida em quatro fatores, o Fator social, que relaciona o trabalho 

voluntário as redes sociais que o indivíduo está inserido e ao bem-estar pessoal 

do voluntário, o Fator de valores, que está associado com valores sociais do 

indivíduo, como a importância do voluntariado para a sociedade e o modo que o 

trabalho sem fins lucrativos pode interferir na sociedade em geral, o Fator de 
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proteção, que está ligado com a forma com que o indivíduo utiliza as 

experiências do voluntariado para a resolução de problemas pessoais, trazendo 

as situações vividas no trabalho sem fins lucrativos para o seu dia-a-dia, 

utilizando-as como referência moral, e, por fim, o Fator de Carreira profissional, 

que relaciona o voluntariado com suas atividades e ambições profissionais, 

sendo estes quatro fatores unidos na versão validada do Inventário de Funções 

do Voluntariado (IFV) de Pilati e Hees (2011), e observamos que nenhum 

desses fatores foi correlacionado com a medida de religiosidade (Fetzer Institute, 

1999).  

De acordo com as proposições de Suanet, Groenou e Braam (2009), a 

socialização em grupos religiosos é de extrema importância para os indivíduos 

participantes, formando oportunidades para o voluntariado, sendo notável o 

efeito positivo da religião para o trabalho sem fins lucrativos. Contudo, sugerimos 

que esse efeito pode ser interpretado como uma tautologia, já que as 

oportunidades de voluntariado em si são muitas vezes ligadas ao envolvimento 

em organizações religiosas. Portanto, sabemos da importância da religião para a 

formação de coalizões, de grupos, estreitando os laços sociais, facilitando o 

engajamento no voluntariado por criar maiores chances de ocorrer tal 

comportamento; entretanto, a religiosidade do indivíduo não se mostrou um fator 

determinante para a realização do voluntariado. 

 Quanto às diferenças sexuais no voluntariado, sabemos que existem 

estereótipos sociais ditando a regra sobre qual sexo é o mais cooperativo e qual 

é o que coopera menos, e sabemos que podem existir diferenças nos atos 

cooperativos de homens e mulheres, e que aspectos biológicos e sociais estão 

vinculados a essas heterogeneidades. Contudo, apesar do trabalho de Carvalho 

e Souza (2007) sugerir que mulheres estão mais engajadas no voluntariado, 

nossos resultados indicam que não há diferença significativa entre os dois sexos 

na motivação para o voluntariado, uma vez que, nenhum dos quatro fatores 

motivacionais investigados apresentaram diferenças entre os sexos. Charness e 

Rustichini (2011) sugerem que a resposta cooperativa dos indivíduos vai 

depender, em sua grande parte, da audiência que irá presenciar o ato 

cooperativo, e quando ambos os sexos estão diante de uma audiência 

desconhecida, que não faz parte de seu grupo social, a taxa de cooperação de 

homens e mulheres será similar. Tal proposição corrobora com nossos dados, 
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pois voluntários, quando em atividade, estarão cooperando com indivíduos que 

não fazem parte de seu grupo social, sendo estes caracterizados como uma 

audiência desconhecida para aqueles que irão realizar o comportamento 

voluntário, podendo indicar uma similaridade na intenção de sinalizar uma 

personalidade inclinada para a cooperação para um novo grupo de pessoas em 

ambos os sexos. 

 Outro fator investigado no nosso estudo foi o efeito da religiosidade e dos 

fatores motivacionais no período de duração do trabalho voluntário, em que foi 

observado que tanto a nossa medida de religiosidade quanto a nossa medida de 

motivação para o voluntariado não apresentaram efeito significativo na duração 

do trabalho sem fins lucrativos dos voluntários, levando a crer que a 

permanência no trabalho voluntário pode estar associada com outros fatores não 

investigados em nossa pesquisa.  Alguns estudos indicam que o voluntariado 

pode ter um período de duração não muito longo, tendo, em média, uma 

duração de 24 meses, uma permanência que pode ser explicada devido a falta 

de retorno de possíveis benefícios que são essenciais para manter a motivação 

do voluntário, e também pelo sentimento de impotência em relação a 

modificação da sociedade em que se encontram, não havendo o retorno social 

que o indivíduo espera, trazendo à tona sentimentos como revolta e tristeza, 

tornando tais ações voluntárias mais custosas do que benéficas, (Carvalho & 

Souza, 2007; Cheung et al., 2014; Kinsbergen et al., 2013; Souza et al., 2003; 

Wilson & Janoski, 1995). 

 Alguns estudos relacionam a personalidade do indivíduo com a 

predisposição para a realização de comportamentos prossociais (Ben-Ner & 

Kramer, 2011; Ferguson, Heckman, & Corr, 2011; Hilbig, Glöckner, & Zettler, 

2014; Volk, Thöni, & Ruigrok, 2011), e para investigar melhor tal associação, nós 

utilizamos a Bateria de Personalidade Prosocial (BPP) de Penner (2002). 

Ao analisarmos as associações entre as três categorias da Bateria de 

Personalidade Prossocial (BPP) e os quatro fatores do Inventário de Funções do 

Voluntariado (IFV), só observamos correlações significativas entre a categorias 

Altruísmo autorrelatado da personalidade e o Fator de valores motivacionais, e 

entre o Raciocínio moral da personalidade e o Fator de Proteção motivacional. 

Neste contexto, o estudo de Bekkers (2005) defende que o engajamento cívico 

possui orientações de valores pós-materialistas, que irão priorizar necessidades 
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sociais, estéticas ou intelectuais da sociedade, demonstrando maior 

preocupação empática de acordo com os valores aprendidos ao longo de sua 

vida. Tal proposição corrobora a correlação encontrada em nosso estudo entre o 

Fator de valores, que está associado com valores sociais do indivíduo, como a 

importância do voluntariado para a sociedade em que vive, e o altruísmo 

autorrelatado, que condiz com a percepção do indivíduo em relação aos seus 

atos cooperativos, em que tal correlação é caracterizada pela formação de 

valores do indivíduo, tornando-o predisposto a uma personalidade mais altruísta. 

Por sua vez, Lozada (2011) sugere que o altruísmo é uma característica muito 

afetada pelo contexto social e suas modulações, ou seja, valores socialmente 

aprendidos possuem um efeito positivo no comportamento altruísta do 

voluntário, tornando-o mais predisposto a se engajar no trabalho sem fins 

lucrativos.  

Em relação a outra correlação observada no nosso estudo, entre a 

categoria Raciocínio moral da personalidade e o Fator de Proteção motivacional, 

sendo este relacionado com a forma com que o indivíduo utiliza as experiências 

do voluntariado para a resolução de problemas pessoais, pôde-se verificar que o 

senso moral do indivíduo influencia na motivação para o trabalho voluntário, 

mais especificamente no fator que está relacionado com a “proteção” do 

indivíduo, para o qual ele irá utilizar conhecimentos sociais aprendidos com o 

voluntariado na sua própria vida, auxiliando-o na resolução de problemas 

pessoais. Nesse caso, estudos indicam que o senso moral humano foi 

selecionado para permitir que indivíduos apoiassem relações sociais 

cooperativas, levando em consideração as regras sociais aprendidas ao longo 

de sua vida, otimizando seus benefícios biológicos e sociais (Hawley & Geldhof, 

2012; Krebs, 2008), e o estudo de García-Valiñas, Macintyre e Torgler (2012) 

defende que há uma forte relação positiva entre as regras sociais aprendidas e o 

engajamento no trabalho voluntário, indicando que o raciocínio moral do 

indivíduo é um forte precursor do comportamento voluntário, levando a crer que 

as regras sociais aprendidas durante o desenvolvimento do indivíduo é um forte 

modulador na motivação para o trabalho sem fins lucrativos. 

Diante dos resultados, pode-se apontar a ausência de correlação 

significativa entre a categoria Responsabilidade social e a Escala de empatia da 

personalidade com algum dos fatores motivacionais, sinalizando que, neste 
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trabalho, a responsabilidade social e a empatia não predizem o comportamento 

voluntário, apesar de alguns estudos afirmarem que tais características são 

essenciais para a realização de comportamentos prossociais (Artinger et al., 

2014; Ben-Ner & Kramer, 2011; Ferguson, Heckman, & Corr, 2011; Hilbig, 

Glöckner, & Zettler, 2014; Lin-Hi et al., 2014; Lockwood, Seara-Cardoso, & 

Viding, 2014; Volk, Thöni, & Ruigrok, 2011). Isto leva-nos a supor que a 

motivação para a realização do trabalho voluntário está mais fortemente 

relacionada com traços de personalidade que possuem ligações com os valores 

sociais aprendidos e o raciocínio moral do indivíduo, sugerindo que o 

comportamento voluntário está mais relacionado com o “evitar o mau” do que o 

“fazer o bem”, auxiliando os voluntários a formar uma reputação confiável diante 

da sociedade (Lin-Hi et al., 2014). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A proposta deste estudo foi verificar as motivações e as características 

inerentes ao engajamento no trabalho voluntário, levando em consideração a 

religiosidade, a personalidade e a motivação dos voluntários. Para tanto, 

utilizamos escalas validadas, que possibilitaram o sujeito autorrelatar as suas 

opiniões, preferências e experiências por cada uma das características 

investigadas. 

 Os dados encontrados no nosso estudo não indicaram uma correlação 

entre a religiosidade e a motivação do voluntário, sendo possível concluir que a 

religiosidade do indivíduo não prediz o comportamento voluntário, tornando tal 

associação uma redundância social, que faz parte do consenso comum, pelo 

fato da religião ser um forte marcador de grupo. Quanto a diferenças sexuais na 

atuação voluntária, não observamos diferenças significativas entre a atuação de 

homens e mulheres, nos permitindo concluir que diante de situações de atos 

voluntários, ambos os sexos irão optar por sinalizar uma personalidade mais 

cooperativa, e tais resultados observados corroboram as proposições de 

Charness e Rustichini (2011), que sugerem que a resposta cooperativa dos 

indivíduos vai depender, em sua grande parte, da audiência que irá presenciar o 

ato cooperativo, onde homens e mulheres irão apresentar comportamentos 

cooperativos similares diante de uma audiência desconhecida, que não está 

incluída no seu convívio social. 
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Ainda, não encontramos efeito significativo da motivação e da 

religiosidade sobre o tempo de voluntariado do indivíduo, e concluímos que há a 

necessidade de investigar outros fatores relacionados ao período de 

voluntariado, para melhor explicar a permanência no trabalho voluntário. Por fim, 

na correlação entre traços de personalidade e a motivação do voluntário, 

observamos correlações positivas apenas entre o altruísmo autorrelatado e o 

raciocínio moral, nos levando a crer que o trabalho voluntário está fortemente 

associado a características que evitem a formação de uma má reputação do 

indivíduo, em que valores morais e sociais influenciam nos atos cooperativos 

dos mesmos. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Alexander, R. D. (1985) A Biological Interpretation of Moral Systems. Zygon, 20 

(1), pp. 3-20. 

Artinger, F., et al. (2014) In Others’ Shoes: Do Individual Differences in Empathy 

and Theory of Mind Shape Social Preferences? Plos one, 9 (4). 

Bailey, D. H., et al. (2012) Sex Differences in In-Group Cooperation Vary 

Dynamically with Competitive Conditions and Outcomes. Evolutionary 

Psychology, 10(1), pp. 102-119. 

Bekkers, R. (2005) Participation in Voluntary Associations: Relations with 

Resources, Personality, and Political Values. Political Psychology, 26 (3), pp. 

439-454. 

Bekkers, R. (2010) Who gives what and when? A scenario study of intentions to 

give time and money. Social Science Research, 39, pp. 369-381. 

Ben-Ner, A. & Kramer, A. (2011) Personality and altruism in the dictator game: 

Relationship to giving to kin, collaborators, competitors, and neutrals. 

Personality and Individual Differences, 51, pp. 216–221. 

Carvalho, V. D. & Souza, W. J. (2007) Pobres no Ter, Ricos no Ser: Trabalho 

Voluntário e Motivação na Pastoral da Criança. RAC, 11 (2), pp. 113-124. 



 

53 
 

Charness, G. & Rustichini, A. (2011) Gender differences in cooperation with 

group membership. Games and Economic Behavior, 72, pp. 77-85. 

Cheung, C.; Lo, T. W. & Liu, S. (2014) Relationships Between Volunteerism and 

Social Responsibility in Young Volunteers. VOLUNTAS: International Journal 

of Voluntary and Nonprofit Organizations. Published online: 05 August, 2014. 

Cnaan, R. A. & Curtis, D. W. (2013) Religious Congregations as Voluntary  

associations: An Overview. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 42(1), 

pp. 7-33. 

Confer, J. C.; Easton, J. A.; Fleischman, D. S.; Goetz, C. D.; Lewis, D. M. G.; 

Perilloux, C. & Buss, D. M. (2010) Evolutionary Psychology: Controversies, 

Questions, Prospects, and Limitations. American Psychological Association, 

65 (2), pp. 110-126. 

Croson, R. & Konow, J. (2009) Social preferences and moral biases. Journal of 

Economic Behavior & Organization, 69, pp. 201-212. 

Daly, M., Wilson, M. (1999). Human evolutionary psychology and animal 

behaviour. Animal Behaviour, 57(3), pp. 509-519. 

Edwards, J. T. & List, J. A. (2014) Toward an understanding of why suggestions 

work in charitable fundraising: Theory and evidence from a natural field 

experiment. Journal of Public Economics, 114, pp. 1-13. 

Fehrler, S. & Przepiorka, W. (2013) Charitable giving as a signal of 

trustworthiness: Disentangling the signaling benefits of altruistic acts. 

Evolution and Human Behavior, 34, pp. 139-145. 

Ferguson, E.; Heckman, J. J. & Corr, P. (2011) Personality and economics: 

Overview and proposed framework. Personality and Individual Differences, 51, 

pp. 201–209. 

Ferreira, M.; Proença, T. & Proença, J. F. (2008) As motivações no trabalho 

voluntário. Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão, pp. 43-53. 

Fetzer Institute, National Institute on Aging Working Group. (2003) 

Multidimensional Measurement of Religiousness, Spirituality for Use in Health 



 

54 
 

Research. A Report of a National Working Group. Supported by the Fetzer 

Institute in Collaboration with the National Institute on Aging. Kalamazoo, MI: 

Fetzer Institute. 

Gallant, K.; Smale, B. & Arai, S. (2010). Civic engagement through mandatory 

community service: Implications of serious leisure. Journal of Leisure 

Research, 42, pp. 181-201. 

García-Valiñas, M. A.; Macintyre, A. & Torgler, B. (2012) Volunteering, pro-

environmental attitudes and norms. The Journal of Socio-Economics, 41, pp. 

455- 467. 

Gronbjerg, K. A. & Never, B. (2004) The Role of Religious Networks and Other 

Factors in Types of Volunteer Work. Nonprofit Management & Leadership, 14 

(3), pp. 263-284. 

Hamilton, W. D. (1964) The genetical evolution of social behaviour I. Journal of 

Theoretical Biology, 7, pp. 1–16. 

Hawley, P. H. & Geldhof, G. J. (2012) Preschoolers’ social dominance, moral 

cognition, and moral behavior: An evolutionary perspective. Journal of 

Experimental Child Psychology, 112, pp. 18-35. 

Hilbig, B. E.; Glöckner, A. & Zettler, I. (2014) Personality and Prosocial Behavior: 

Linking Basic Traits and Social Value Orientations. Journal of Personality and 

Social Psychology, 107 (3), pp. 529 -539. 

Hill, J. P. & Dulk, K. R. (2013) Religion, Volunteering, and Educational Setting: 

The Effect of Youth Schooling Type on Civic Engagement. Journal for the 

Scientific Study of Religion, 52 (1), pp. 179-197. 

Imas, A. (2014) Working for the “warm glow”: On the benefits and limits of 

prosocial incentives. Journal of Public Economics, 114, pp. 14-18. 

Jaskyte, K. (2014) Board of Directors and Innovation in Nonprofit Organizations 

Model: Preliminary Evidence from Nonprofit Organizations in Developing 

Countries. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit 

Organizations. Published online: 03 September, 2014. 



 

55 
 

Johnston, J. B. (2013) Religion and Volunteering Over the Adult Life Course. 

Journal for the Scientific Study of Religion, 52 (4), pp. 733-752. 

Kanazawa, S. (2010) Evolutionary Psychology and Intelligence Research. 

American Psychological Association, 65 (4), pp. 279-289. 

Kinsbergen, S.; Tolsma, J. & Ruiter, S. (2013) Bringing the Beneficiary Closer: 

Explanations for Volunteering Time in Dutch Private Development Initiatives. 

Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 42(1), pp. 59-83. 

Konow, J. (2010) Mixed feelings: Theories of and evidence on giving. Journal of 

Public Economics, 94, pp. 279-297. 

Krebs, D. L. (2008) Morality: An Evolutionary Account. Perspectives on 

Psychological Science, 3(3), pp. 149-172. 

Lam, P. (2002) As the Flocks Gather: How Religion Affects Voluntary Association 

Participation. Journal for the Scientific Study of Religion, 41, pp. 405-422. 

Lam, P. (2006) Religion and Civic Culture: A Cross-National Study of Voluntary 

Association Membership. Journal for the Scientific Study of Religion, 45, pp. 

93-177. 

Lewis, V. A.; MacGregor, C. A. & Putnam, R. D. (2012) Religion, networks, and 

neighborliness: The impact of religious social networks on civic engagement. 

Social Science Research, 42, pp. 331-346. 

Lilley, A. & Slonim, R. (2014) The price of warm glow. Journal of Public 

Economics, 114, pp. 58-74.  

Lim, C.; MacGregor, C. A. (2012) Religion and Volunteering in Context: 

Disentangling the Contextual Effects of Religion on Voluntary Behavior. 

American Sociological Review, 77(5), pp. 747-779. 

Lin-Hi, N.; Hörisch, J. & Blumberg, I. (2014) Does CSR Matter for Nonprofit 

Organizations? Testing the Link Between CSR Performance and 

Trustworthiness in the Nonprofit Versus For-Profit Domain. VOLUNTAS: 

International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. Published 

online: 03 September, 2014. 



 

56 
 

Lockwood, P. L.; Seara-Cardoso, A. & Viding, E. (2014) Emotion Regulation 

Moderates the Association between Empathy and Prosocial Behavior. Plos 

one, 9 (5). 

Lozada, M.; D’Adamo, P. & Fuentes, M. A. (2011) Beneficial effects of human 

altruism. Journal of Theoretical Biology, 289, pp. 12-16. 

Mason, D. P. (2013) Putting Charity to the Test: A Case for Field Experiments on 

Giving Time and Money in the Nonprofit Sector. Nonprofit and Voluntary 

Sector Quarterly, 42(1) pp. 193-202. 

Merchant, A.; Ford, J. B. & Rose, G. (2011) How personal nostalgia influences 

giving to charity. Journal of Business Research, 64, pp. 610-616. 

Merino, S. M. (2013) Religious Social Networks and Volunteering: Examining 

Recruitment via Close Ties. Review of Religious Research, 55, pp. 509-527. 

Norenzayan, A. (2014) Does religion make people moral? Behaviour, 151, pp. 

365-384. 

Oliveira, A. C. M.; Croson, R. T. A. & Eckel, C. (2011) The giving type: Identifying 

donos. Journal of Public Economics, 95, pp. 428-435. 

Pearce, J. A, I. I., Fritz, D. A., & Davis, P. S. (2010). Entrepreneurial orientation 

and the performance of religious congregations as predicted by rational choice 

theory.  Entrepreneurship Theory and Practice, 34(1), pp. 219-248. 

Penner, L. A. (2002) The Causes of Sustained Volunteerism : An Interactionist 

Perspective. Journal of Social Issues, 58, pp. 447-468. 

Pilati, R., & Hees, M. A. G. (2011) Evidências de validade de uma versão 

brasileira do Inventário de Funções do Voluntariado – IFV. Psico-USF, 16, pp. 

275-284. 

Pursell, G. R., Laursen, B.; Rubin, K. H.; Booth-LaForce, C. & Rose-Krasnor, L. 

(2008) Gender differences in patterns of association between prosocial 

behavior, personality, and externalizing problems. Journal of Research in 

Personality, 42, pp. 472-481. 



 

57 
 

Rabelo, A. L. A. & Pilati, R. (2013) Adaptação e evidências de validade da 

Bateria de Personalidade Prosocial no Brasil. Psico-USF, 18 (3), pp. 455-468. 

Rand, D. G. & Nowak, M. A. (2013) Human cooperation. Trends in Cognitive 

Sciences, 17 (8), pp. 413-425. 

Rotemberg, J. J. (2014) Charitable giving when altruism and similarity are linked. 

Journal of Public Economics, 114, pp. 36-49. 

Sargeant, A.; Ford, J. B. & West, D. C. (2006) Perceptual determinants of 

nonprofit giving behavior. Journal of Business Research, 59, pp. 155-165. 

Sell, J. & Kuipers, K. J. (2009) A Structural Social Psychological View of Gender 

Differences in Cooperation. Sex Roles, 61, pp. 317-324. 

Souza, C. B., Bacalhau, M. R. N.; Moura, M. J.; Volpi, J. H.; Marques, S. & 

Rodrigues, M. R. G. (2003) Aspectos da motivação para o trabalho voluntário 

com doentes oncológicos: um estudo colaborativo entre Brasil e Portugal. 

Psicologia, Saúde & Doenças, 4 (2), pp. 267-276. 

Suanet, B.; Groenou, M. B. & Braam, A. W. (2009) Changes in volunteering 

among Young old in the Netherlands between 1992 and 2002: the impact of 

religion, age-norms, ans intergenerational transmission. European Journal of 

Ageing, 6, pp. 157-165. 

Tanabe, S.; Suzuki, H. & Masuda, N. (2013) Indirect reciprocity with trinary 

reputations. Journal of Theoretical Biology, 317, pp. 338-347. 

Trivers, R. L. (1971) The Evolution of Reciprocal Altruism. The Quarterly Review 

of Biology, 46, pp. 35-57. 

Verhaert, G. A. & Poel, D. V. (2011) Empathy as added value in predicting 

donation behavior. Journal of Business Research, 64, pp. 1288-1295. 

Volk, S.; Thöni, C. & Ruigrok, W. (2011) Personality, personal values and 

cooperation preferences in public goods games: A longitudinal study. 

Personality and Individual Differences, 50, pp. 810-815. 



 

58 
 

Wilson, J.; Janoski, T. (1995) The Contribution of Religion to Volunteer Work. 

Sociology of Religion, 56 (2), pp. 137-152 

Yoeli, E.; Hoffman, M.; Rand, D. G. & Nowak, M. A. (2013) Powering up with 

indirect reciprocity in a large-scale field experiment. PNAS, 110, pp. 10424–

10429. 

  



 

59 
 

APÊNDICE A 

 

Tabela A1. Correlação de Pearson entre a religiosidade e os fatores 

motivacionais dos voluntários. Valores de r na correlação entre os parâmetros. 

 

  Religiosidade Fator 
social 

Fator 
de 

valores 

Fator de 
proteção 

Fator 
carreira 

profissional 

Religiosidade 
Correlação 
de Pearson 

(r) 
1 0,195 0,194 0,146 0,099 

 Significância  0,135 0,138 0,266 0,453 

Fator social 
Correlação 
de Pearson 

(r) 
0,195 1 0,844 0,773 0,732 

 Significância 0,135  0,000* 0,000* 0,000* 

Fator de 
valores 

Correlação 
de Pearson 

(r) 
0,194 0,844 1 0,650 0,626 

 Significância 0,138 0,000*  0,000* 0,000* 

Fator de 
proteção 

Correlação 
de Pearson 

(r) 
0,146 0,773 0,650 1 0,775 

 Significância 0,266 0,000* 0,000*  0,000* 

Fator carreira 
profissional 

Correlação 
de Pearson 

(r) 
0,099 0,732 0,626 0,775 1 

 Significância 0,453 0,000* 0,000* 0,000*  
Notas: * p < 0,05; 

 

Tabela A2. Fatores motivacionais de ambos os sexos. Valores de t nas 

comparações entre homens e mulheres. 

 Teste de Levene Teste t 

 F Sig. t gl. Sig. 
Fator 
social 

0,409 0,525 0,969 58 0,336 

Fator de 
valores 

0,192 0,663 1,410 58 0,164 

Fator de 
proteção 

0,477 0,493 0,494 58 0,623 

Fator de 
carreira 

profissional 
0,066 0,797 0,581 58 0,564 
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Tabela A3. Fatores de motivação e religiosidade de acordo com as três 

categorias de tempo de voluntariado (Até 12 meses; 13 meses a 24 meses; mais 

de 25 meses). Valores de F nas comparações entre os parâmetros fatores 

motivacionais e religiosidades e as três categorias de tempo de voluntariado. 

 gl. F Sig. 

Religiosidade 59 0,273 0,762 
Fator social 59 1,644 0,202 

Fator de valores 59 0,484 0,619 
Fator de 
proteção 

59 2,705 0,075 

Fator carreira 
profissional 

59 1,177 0,316 

 

Tabela A4. Teste post-hoc de Bonferroni para comparar todas as diferentes 

combinações dos grupos testados (Religiosidade, fatores motivacionais e as 

categorias de tempo de voluntariado). 

Variáveis Categorias de 
tempo de 

voluntariado 

Erro 
padrão 

Sig. 

Religiosidade 

Até 12 meses 13 meses a 
24 meses 

0,535048 1 

mais de 25 
meses 

0,662633 1 

13 meses a 
24 meses 

Até 12 meses 0,535048 1 

mais de 25 
meses 

0,738738 1 

mais de 25 
meses 

Até 12 meses 0,662633 1 

13 meses a 
24 meses 

0,738738 1 

Fator social 

Até 12 meses 13 meses a 
24 meses 

0,289715 0,412318 

mais de 25 
meses 

0,358798 0,539902 

13 meses a 
24 meses 

Até 12 meses 0,289715 0,412318 

mais de 25 
meses 

0,400007 1 

mais de 25 
meses 

Até 12 meses 0,358798 0,539902 

13 meses a 
24 meses 

0,400007 1 

Fator de 
valores 

Até 12 meses 13 meses a 
24 meses 

0,304824 1 

mais de 25 0,377511 1 
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meses 

13 meses a 
24 meses 

Até 12 meses 0,304824 1 

mais de 25 
meses 

0,420869 1 

mais de 25 
meses 

Até 12 meses 0,377511 1 

13 meses a 
24 meses 

0,420869 1 

Fator de 
proteção 

Até 12 meses 13 meses a 
24 meses 

0,326798 0,215961 

mais de 25 
meses 

0,404724 0,208854 

13 meses a 
24 meses 

Até 12 meses 0,326798 0,215961 

mais de 25 
meses 

0,451208 1 

mais de 25 
meses 

Até 12 meses 0,404724 0,208854 

13 meses a 
24 meses 

0,451208 1 

Fator carreira 
profissional 

Até 12 meses 13 meses a 
24 meses 

0,400449 0,541702 

mais de 25 
meses 

0,495938 0,910135 

13 meses a 
24 meses 

Até 12 meses 0,400449 0,541702 

mais de 25 
meses 

0,552898 1 

mais de 25 
meses 

Até 12 meses 0,495938 0,910135 

13 meses a 
24 meses 

0,552898 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 
 

Tabela A5. Correlação de Pearson entre os fatores motivacionais e os traços de 

personalidade dos voluntários. Valores de r na correlação entre os parâmetros. 

 Responsabilidade 
social e empatia 

Raciocínio 
moral 

Altruísmo 
autorrelatado 

Fator social 

Correlação 
de 
Pearson 
(r) 

0,013 0,218 0,114 

Sig. 0,920 0,094 0,388 

Fator de 
valores 

Correlação 
de 
Pearson 
(r) 

0,002 0,133 0,284 

Sig. 0,987 0,311 0,028* 

Fator de 
proteção 

Correlação 
de 
Pearson 
(r) 

0,081 0,337 0,123 

Sig. 0,536 0,008* 0,349 

Fator 
carreira 

profissional 

Correlação 
de 
Pearson 
(r) 

-0,065 0,235 0,131 

Sig. 0,620 0,070 0,317 
Nota: * p < 0,05; 
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ESTUDO 2 

 

Investigando o “Bom Samaritano”: Uma comparação entre parâmetros de 

voluntários e não-voluntários 
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RESUMO 

A reputação de um indivíduo possui grande importância na tomada de decisão 

em relação à cooperação. Tal reputação é formada a partir de um contexto 

social, que poderá interferir na criação de laços sociais com outros indivíduos. 

Historicamente, os aspectos do comportamento cooperativo têm sido estudados 

pela Psicologia evolucionista, revelando sua importância para a vida humana. 

Atualmente, um mecanismo utilizado para fortalecer a reputação e auxiliar na 

criação de laços sociais, é o voluntariado. O trabalho sem fins lucrativos consiste 

em ações que destinam benefícios a terceiros, assim como ao próprio voluntário, 

contribuindo de alguma forma para o bem-estar de outros, mas não incluindo 

benefícios financeiros a este, sendo identificado como um importante mediador 

de aspectos sociais, econômicos e políticos de uma sociedade. O objetivo desse 

trabalho foi comparar os parâmetros de motivação, religiosidade e personalidade 

entre voluntários e pessoas não atuantes no voluntariado. Participaram desta 

pesquisa 120 indivíduos (60 voluntários e 60 não-voluntários) da cidade de 

Natal/RN, Brasil. Os voluntários mostraram-se mais religiosos que pessoas não 

engajadas no trabalho sem fins lucrativos, no qual esses indivíduos também 

possuem mais motivação para a realização do voluntariado. Em relação a 

personalidade de ambos os grupos, os voluntários apresentaram maiores 

médias em dois traços de personalidade, no raciocínio moral e no altruísmo 

autorrelatado. Munidos de atributos comportamentais distintos, os voluntários 

são mais propensos a realizar atos cooperativos, influenciando a sua reputação 

e confiabilidade para futuras trocas sociais. 
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Palavras-chaves: Voluntariado; Personalidade; Religião; Motivação; Marcador 

de grupo. 

ABSTRACT 

The reputation of an individual has great importance in decision making 

regarding cooperation. Reputation is formed from a social context, which may 

interfere with the creation of social ties with other individuals. Historically, the 

aspects of cooperative behavior have been studied by evolutionary psychology, 

revealing its importance to human life. Currently, a mechanism used to enhance 

the reputation and help create social bonds, is volunteering. The nonprofit work 

consists of actions that are intended to benefit third parties, as well as the 

volunteers themselves, contributing in some way to the welfare of others, but not 

including financial benefits to this, being identified as an important mediator of 

social, economic and political aspects of society. The aim of this study was to 

compare the parameters of motivation, religiosity and personality between 

volunteers and non-active people in volunteering. We analyzed 120 subjects (60 

volunteers and 60 non-volunteers) of Natal / RN, Brazil. Volunteers were more 

religious than people not engaged in nonprofit work, in which these individuals 

also have more motivation to carry out voluntary work. Regarding the personality 

of both groups, the volunteers had higher mean scores on two personality traits, 

moral reasoning and self-reported altruism. Armed with distinct behavioral 

attributes, volunteers are more likely to perform cooperative actions by 

influencing their reputation and reliability for future social exchanges. 

Keywords: Volunteering; Personality; Religion; Motivation; Marker group. 

INTRODUÇÃO 

O trabalho voluntário vem sendo um importante mecanismo social para a 

realização do comportamento cooperativo entre pessoas que não possuem 

parentesco e, muitas vezes, até entre pessoas que não fazem parte da mesma 

rede social. A reputação de um indivíduo é formada socialmente, em que suas 

ações serão avaliadas e julgadas por outros, sendo o voluntariado um 

importante fator para o desenvolvimento da reputação do indivíduo perante a 

sociedade, transformando o comportamento voluntário em um interessante foco 

de pesquisa para o estudo do comportamento cooperativo humano. 
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Por definição, um comportamento voluntário consiste em ações que 

destinam benefícios a terceiros, assim como ao próprio voluntário, contribuindo 

de alguma forma para o bem-estar de outros, mas não incluindo benefícios 

financeiros a este, e é realizado atendendo à livre e espontânea vontade de 

cada um dos indivíduos (Ferreira et al., 2008; Meristo & Surian, 2013). Alguns 

estudos indicam que os voluntários possuem maior disponibilidade de capital 

social e humano, sendo mais engajados em política, apresentando orientações 

de valores pós-materialistas, que priorizam necessidades sociais, estéticas ou 

intelectuais, e que demonstram maior preocupação empática com outras 

pessoas (Bekkers, 2005; 2010; Oliveira, 2011). 

De acordo com a teoria de “warm glow”, que propõe que o ato de doar 

confere um sentimento prazeroso, os voluntários atribuem um valor privado ao 

ato altruísta, que vai além do resultado final previsto para aquele que receberá a 

cooperação (Imas, 2014). Estudos corroboram a ideia de que o voluntariado 

pode possuir um valor a mais para o voluntário, contribuindo para os níveis de 

felicidade dos indivíduos e aumentando suas emoções empáticas, e também 

deslocando aspirações e modificando o modo que os indivíduos encararam 

situações vividas, evocando sentimentos como generosidade e equidade, sendo 

mais provável que voluntários sejam mais felizes independentemente do seu 

status social (Borgonovi, 2008; Konow, 2010; Musick & Wilson, 2003). Além 

disso, o voluntariado pode acarretar em bem-estar para o indivíduo, melhorando 

sua qualidade de vida e acarretando em maiores benefícios para aqueles que 

são engajados no trabalho sem fins lucrativos, e há relatos de que indivíduos 

voluntários possuem menores riscos de mortalidade em comparação com 

indivíduos não voluntários, sendo especialmente verdade para aqueles que se 

voluntariam mais regularmente e frequentemente (Konrath et al., 2012). 

Entretanto, o voluntário pode não ter consciência dos benefícios que o 

voluntariado pode acarretar e mesmo assim se engaja no trabalho sem fins 

lucrativos. Finkelstien (2009) realizou um estudo sobre as motivações 

extrínsecas e intrínsecas que contribuem para o voluntariado, buscando explicar 

esse ímpeto nos humanos, e observou que a motivação intrínseca do voluntário 

está associada positivamente a uma personalidade prossocial, estabelecendo 

uma identidade voluntária e, em contraste, a motivação extrínseca foi mais 

estreitamente relacionada com “motivos externos”, como aspirações de carreira 
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e/ou a necessidade de alguém ou de um grupo em ser ajudado. Contudo, a 

motivação não é a única responsável pela manutenção do trabalho voluntário, e 

há a necessidade do voluntário possuir compromisso com o voluntariado, sendo 

este um produto da resistência do indivíduo, de suas qualidades estáveis e da 

sua localização na estrutura social em que vive, sendo dependente de recursos 

maleáveis, como a cognição moral, a identidade do indivíduo e oportunidades 

sociais, que são mediadores da qualidade do compromisso do voluntário 

(Matsuba, Hart, & Atkins, 2007). 

Sabemos que os seres humanos possuem uma notável capacidade de 

envolver-se em comportamentos prossociais, com a intenção de beneficiar o 

outro, não havendo a necessidade de existir laços genéticos para que tais 

comportamentos ocorram (Fehr & Fischbacher, 2003), e a manifestação de uma 

personalidade prossocial tem sido citada como um importante fator para o 

engajamento voluntário, prevendo preferências cooperativas em indivíduos 

(Volk, Thöni, & Ruigrok, 2011). Carlo et al. (2005) também sugerem que traços 

da personalidade do indivíduo estão envolvidos na motivação para o trabalho 

voluntário, indicando que os traços mais estreitamente relacionados ao 

voluntariado são os traços de agradabilidade e extroversão, tornando-o mais 

propenso para o engajamento voluntário. Isso ainda sugere que a motivação 

para o voluntariado é parcialmente, ou totalmente, mediada pelo efeito direto dos 

traços de agradabilidade e extroversão (Ben-Ner & Kramer, 2011; Hilbig, 

Glöckner, & Zettler, 2014). Além disso, tais traços de personalidade se 

relacionam com características demográficas, que são, em grande parte, 

mediadas por construtos latentes, que ajudam a identificar uma identidade 

propensa a ajudar e a participação do indivíduo na comunidade (Matsuba, Hart, 

& Atkins, 2007). Entretanto, a característica de personalidade mais observada 

em pessoas ativas no trabalho sem fins lucrativos ainda é a preocupação 

empática (Bekkers, 2005). 

A empatia é tida como um importante fator de motivação para o 

comportamento prossocial, possibilitando que os voluntários identifiquem a 

necessidade de ajuda em outras pessoas ou grupos, tornando possível que os 

cooperadores analisem a situação vivida por outros de acordo com sua 

perspectiva, sendo tal característica regulada pela emoção (Lockwood, Seara-

Cardoso, & Viding, 2014; Verhaert & Poel, 2011). Uma vez que a empatia pode 
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ser regulada pela emoção e ser capaz de exercer o controle sobre uma resposta 

emocional, seus componentes afetivos e seus componentes cognitivos são 

associados positivamente ao comportamento prossocial, podendo agir como sua 

moderadora (Paulus, 2014). Ademais, Taylor et al. (2013) sugerem que a 

manifestação precoce da empatia nos humanos, em crianças de 1 a 2 anos de 

idade, é relacionada a diferentes mecanismos cognitivos sociais, que a 

sustentam no desenvolvimento humano, sendo um dos principais responsáveis 

pela formação de laços sociais. 

Nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas evoluíram para sentir 

orgulho ao cooperar com outros e, de alguma forma, contribuir com o bem-estar 

do próximo (Krebs, 2008). Entretanto, sentimentos como culpa e vergonha 

surgem se tais objetivos não forem alcançados, quebrando laços sociais entre os 

envolvidos, dando importância aos vários sentimentos e pensamentos que 

constituem o senso moral (Hawley & Geldhof, 2012).  

O senso moral foi selecionado para permitir que indivíduos apoiassem 

relações sociais cooperativas e levassem em consideração as regras sociais que 

são aprendidas desde a infância, otimizando seus benefícios biológicos e 

melhorando seu convívio social, sendo um importante fator para a formação da 

reputação de um indivíduo e para a seu engajamento em atos cooperativos 

(Croson, 2009; Hawley & Geldhof, 2012). Além disso, a cooperação pode ter 

evoluído como um sinal caro de uma qualidade não observável, mas 

extremamente relevante, levando a crer que atos cooperativos verdadeiramente 

altruístas, que podem sinalizar confiança, acarretem em benefícios para o 

indivíduo identificado como confiável, facilitando as condições para trocas 

sociais futuras, sendo positivamente associada com a probabilidade do indivíduo 

ingressar no voluntariado (Fehrler & Przepiorka, 2013; Taniguchi, 2013). 

A confiabilidade do indivíduo também pode ser afetada pela 

Responsabilidade Social Corporativa (RSC), que é caracterizada por ações que 

levem em consideração expectativas das partes interessadas, e que tenha como 

base uma coesão econômica, social e ambiental de desempenho, sendo tais 

ações e/ou políticas influenciadas e implementadas por atores em todos os 

níveis de análise, como por exemplo, institucional, organizacional e individual, ou 

seja, a RSC engloba o engajamento voluntário para a sociedade (“fazer o bem”) 

e a prevenção de comportamentos irresponsáveis (“evitando o mau”), sendo 
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mais um fator para a motivação para a realização do trabalho voluntário (Aguinis 

& Glavas, 2012; Lin-Hi, Hörisch, & Blumberg, 2014). 

As motivações que levam os voluntários a iniciar e a manter o 

voluntariado podem estar envolvidas com mecanismos intrínsecos e extrínsecos 

do indivíduo, como falamos anteriormente. Entretanto, Gronbjerg e Never (2004) 

assumem que o setor sem fins lucrativos teve sua origem em organizações 

religiosas e/ou mantém algum tipo de perfil ou ligação religiosa, sugerindo que a 

religiosidade seja um importante fator para o desenvolvimento de iniciativas 

voluntárias. Além disso, Merino (2013) indica que os laços formados entre 

membros de congregações ou indivíduos altamente ativos em atividades 

religiosas são importantes fontes de solicitações de voluntários, mostrando que 

as dimensões religiosas das relações entre indivíduos próximos influenciam a 

probabilidade desses indivíduos serem incentivados para a realização do 

trabalho sem fins lucrativos. Merino (2013) ainda discute que as mesmas 

crenças religiosas são a fonte mais provável para o recrutamento dos 

voluntários, e que até mesmo fora das redes congregacionais, amigos e 

familiares podem discutir religião ou espiritualidade, criando laços que podem 

aumentar a probabilidade de serem convidados a participar de obras de 

caridade. Pesquisas indicam que as congregações religiosas são as que mais 

atraem a participação cívica, sem contar que há evidências de que instituições 

religiosas de ensino são responsáveis por um maior envolvimento de 

adolescentes no voluntariado, devido as maiores oportunidades de contato com 

o trabalho sem fins lucrativos, facilitando o engajamento no voluntariado durante 

o curso da vida adulta do indivíduo (Cnaan & Curtis, 2013; Hill & Dulk, 2013; 

Johnston, 2013; Lim & MacGregor, 2012). 

É relevante o fato de que o estudo da cooperação é o foco de interesse 

da Psicologia Evolucionista, que tem como objetivo estudar comportamentos 

humanos como produto de mecanismos psicológicos evoluídos, e um estudo 

mais detalhado dos seus componentes é necessário para melhor entender a 

evolução do comportamento humano. Tais componentes são de importância vital 

para entender o início da vida em grupo dos seres humanos, e a partir do seu 

estudo podemos identificá-los e classificá-los, facilitando o entendimento de sua 

funcionalidade e importância na complexidade da vida social humana. Nossa 

pesquisa anseia comparar os parâmetros envolvidos na motivação dos 
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voluntários com aqueles indivíduos que não estão envolvidos em ações 

voluntárias, para que suas motivações sejam melhor identificadas, possibilitando 

que seja acrescentado mais dados e conhecimento sobre o voluntário no mundo 

científico. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Participantes 

 Nossa amostra foi composta por 120 sujeitos, sendo 60 voluntários 

atuantes da cidade de Natal, Rio Grande do Norte, com faixa etária entre 16 e 76 

anos de idade, contendo 36 mulheres (M idade = 29,88 anos, dp = 16,79) e 24 

homens (M idade = 22,41 anos, dp = 7,05), e 60 não voluntários, com faixa 

etária entre 15 e 45 anos de idade, contendo 36 mulheres (M idade = 23,11 

anos, dp = 6,53) e 24 homens (M idade = 22,95 anos, dp = 4,60) 

 

Procedimentos e Instrumentos de coleta 

Etapa da coleta de dados:  

A coleta foi realizada em algumas instituições e grupos voluntários, 

atuantes no trabalho sem fins lucrativos, no qual os voluntários foram indagados 

sobre a possibilidade de aceitar a realização de nossa pesquisa, e foi realizado o 

mesmo protocolo com estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) que não atuavam no voluntariado. Após o aceite, foi entregue a 

cada participante que concordou em participar da pesquisa um envelope 

contendo um “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” (TCLE), um 

questionário da “Medida Multidimensional de Religiosidade/Espiritualidade” 

(MMRS), juntamente com um Questionário Sociodemográfico, uma “Bateria de 

Personalidade Prosocial” (BPP) e um “Inventário de Funções do Voluntariado” 

(IFV), para que o voluntário levasse consigo, e depois de respondido, fosse 

devolvido para os pesquisadores. Os mesmos questionários foram entregues 

aos indivíduos não voluntários que aceitaram participar da pesquisa, para que 

levassem consigo, e, depois de respondido, fosse devolvido para os 

pesquisadores. 
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Instrumentos utilizados: 

 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE): Para participar 

desta pesquisa, os participantes tiveram que assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo x), no qual 

especificamos que a participação nesta seria voluntária e anônima, 

tratadas de forma estritamente profissional, e só seriam usadas nesta 

pesquisa, e em outras relacionadas, sendo divulgadas apenas como parte 

de um todo através de médias e resultados estatísticos.  

 

 Medida Multidimensional de Religiosidade/Espiritualidade (MMRS): Para 

medir a religiosidade dos participantes utilizamos a escala “Medida 

Multidimensional de Religiosidade/Espiritualidade” (MMRS) (Anexo x) 

adaptada e traduzida, que foi publicada pelo Instituto Fetzer (1999), e, a 

partir das respostas, foi construído um escore de religiosidade dos 

indivíduos, variando de 1 (pouco religioso) a 9 (muito religioso). 

 

 Bateria de Personalidade Prosocial (BPP): Utilizamos a “Bateria de 

Personalidade Prosocial” (BPP) (Anexo x), para a avaliação dos 

diferentes traços de personalidade associando-as com tendências 

prossociais. A BPP foi traduzida e adaptada por Rabelo e Pilati (2013), a 

partir da publicação de Penner (2002), que utiliza 7 fatores para avaliar a 

sociabilidade de um indivíduo: a Responsabilidade social, a Preocupação 

empática, o “Perspective Taking” ̶  a habilidade de empatizar com alguém 

e analisar a situação de acordo com sua perspectiva, a Angústia pessoal, 

o Raciocínio moral orientado para outros, Preocupações mútuas de 

raciocínio moral e o Altruísmo autorrelatado. A bateria é composta por 

sentenças de cunho social que foram analisadas por uma escala de 1 

“Discordo totalmente” a 5 “Concordo totalmente”, em que maiores 

pontuações indicam uma tendência maior para uma personalidade 

prossocial. 

 

 Inventário de Funções do Voluntariado (IFV): Para realizar uma medição 

indireta das motivações dos voluntários utilizamos o “Inventário de 

Funções do Voluntariado” (IFV) (Anexo x), traduzido e validado pelo Pilati 
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e Hees (2011). Neste inventário, o participante avaliou 24 afirmações 

sobre o trabalho voluntário a partir de uma escala Likert que variava de 1 

a 7, em que o valor 1, significava "Totalmente Sem Importância" e o valor 

7, significava "Totalmente Importante", e as 24 afirmações estão divididas 

em 4 fatores: o Fator Social, o Fator de Valores, o Fator de Proteção e o 

Fator de Carreira profissional. Foi criado, para cada fator, escores fatoriais 

que são a média de cada afirmação de cada um dos quatro fatores, com 

maiores escores indicando uma maior identificação com os fatores. Para 

os indivíduos não-voluntários foi solicitado o preenchimento do IFV, com a 

instrução prévia de que eles o respondessem considerando a 

possibilidade de se tornarem voluntários. 

 

 Questionário Sociodemográfico: Neste, o participante preencheu com 

informações sobre sexo, idade em anos completos, escolaridade, criação 

em uma tradição religiosa e período de tempo (completos em meses) de 

atuação do trabalho voluntário. Para os não-voluntários a última questão 

não foi respondida. 

 

Aspecto ético: 

 Neste estudo, todos os preceitos da Resolução CNS nº 466/12 foram 

atendidos, considerando o respeito pela dignidade humana e pela especial 

proteção devida aos participantes desta pesquisa científica envolvendo seres 

humanos, também levando em consideração o desenvolvimento e o 

engajamento ético, que é inerente ao desenvolvimento científico e tecnológico. 

 

Análise dos dados 

Primeiramente foi feita a estatística básica, obtendo valores de média, 

desvio padrão, erro padrão e normalidade dos dados. Foi utilizado o teste t para 

amostras independentes para examinar se havia diferenças entre os parâmetros 

de religiosidade, personalidade e motivação dos voluntários quando comparados 

aos não voluntários, usando o Teste de Levene para avaliar a igualdade de 

variâncias dos dois grupos.  
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Para a realização de nossa análise de dados, aplicamos análises 

estatísticas adotando o nível de significância de 5% (p < 0,05) para as variáveis 

estudadas. 

 

RESULTADOS 

 Na comparação dos parâmetros entre voluntários e não voluntários, 

observamos que, em média, voluntários apresentaram maior grau de 

religiosidade do que aqueles que não estão engajados no trabalho sem fins 

lucrativos, os não-voluntários, sendo tal diferença significativa [t(118) = -4,77; p < 

0,05].  

No caso dos traços de personalidade, apenas em duas das três 

categorias foram observadas diferenças entre voluntários e não-voluntários. Em 

média, os voluntários apresentaram significativamente maior Raciocínio moral do 

que os não-voluntários [t(118) = -2,60; p = 0,010]. Além disso, os voluntários 

apresentaram médias significativamente maiores de Altruísmo autorrelatado do 

que os indivíduos não-voluntários [t(118) = -2,78; p = 0,006]. 

Os quatro fatores motivacionais mostraram-se diferentes entre as duas 

categorias da amostra. Em média, os voluntários exibiram um Fator Social 

significativamente maior do que os não-voluntários [t(118) = -3,02; p = 0,003]. O 

Fator de valores mostrou-se significativamente maior nos voluntários do que nos 

não-voluntários [t(118) = -2,67; p = 0,009]. O Fator de proteção, também 

mostrou-se significativamente mais elevado nos voluntários do que nos não-

voluntários [t(118) = -4,58; p < 0,05]. Por fim, o Fator de Carreira profissional 

mostrou-se, em média, significativamente maior nos voluntários do que naqueles 

indivíduos que não estão envolvidos no voluntariado [t(118) = -4,05; p < 0,05] 

(Figura 1). 
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Figura 1. Médias e erros padrão dos grupos Voluntário e Não voluntário dos parâmetros 

de religiosidade, personalidade e motivação. *Diferença significativa entre o grupo de 

voluntários e o grupo de não-voluntários (p < 0,05). (REL = Religiosidade; RSE = 

Responsabilidade social e empatia; RM = Raciocínio moral; AA = Altruísmo autorrelatado; 

FS = Fator social; FV = Fator de valores; FP = Fator de proteção; FCP = Fator carreira 

profissional). 

 

DISCUSSÃO 

 Voluntários são reconhecidos como aquelas pessoas que devotam um 

tempo significante para prover serviços não renumerados para organizações 

sociais ou pessoas que necessitam de algum tipo de ajuda, e para melhor 

investigar as motivações dos voluntários, realizamos um estudo analisando suas 

motivações, personalidade e grau de religiosidade, efetuando uma comparação 

entre esses indivíduos e outros que não estão engajados no trabalho voluntário. 

 Primeiramente, analisamos a religiosidade dos indivíduos, tanto de 

voluntários como de não-voluntários, comparando os parâmetros relatados pelos 

dois grupos de nossa amostra. Observamos que os voluntários apresentaram 

maiores escores relacionados à religiosidade quando comparados com não-

voluntários. O resultado encontrado entre voluntários e não-voluntários reflete os 

dados expostos na literatura, que afirmam que se a crença religiosa do indivíduo 

aumentar, sua motivação para o voluntariado também pode aumentar, sendo o 

comportamento voluntário aliado ao cotidiano religioso do indivíduo (Gronbjerg & 
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Never, 2004; Lam, 2002; 2006; Wilson & Janoski, 1995). Além disso, laços 

sociais formados entre membros de instituições religiosas ou entre pessoas 

ativas em atividades religiosas são importantes fontes de solicitações de 

voluntários, devido a geração de maiores oportunidades para a sua realização, 

mostrando que as relações entre indivíduos religiosos influenciam na 

probabilidade da pessoa ser incentivada ao engajamento no trabalho sem fins 

lucrativos (Johnston, 2013; Merino 2013). De acordo com as proposições de 

Lewis et al. (2012), as redes sociais são o elo crítico entre a religiosidade e o 

voluntariado, sendo um forte mediador da participação do voluntário, pois o 

envolvimento religioso é um ótimo fator para a expansão das redes sociais dos 

indivíduos, levando a uma maior consciência das oportunidades de voluntariado. 

Entretanto, nossos resultados indicam que a religiosidade individual dos 

voluntários não pode ser tida como um preditor do trabalho voluntário, não 

havendo relação com a motivação para o voluntariado, mas devido a sua força 

como marcador de grupo, voluntários relataram maior religiosidade do que 

aqueles não-voluntários (Hopkins, 2011; Norenzayan & Shariff, 2008), já que 

identificações religiosas atuam como fortes canalizadores para a formação de 

grupos, tornando tais grupos religiosos mais propensos a serem fontes de 

oportunidades para o voluntariado, influenciando o voluntário à aliar seu 

cotidiano cooperativo com as crenças e valores religiosos do grupo ao qual faz 

parte, intensificando o efeito positivo da religião no voluntariado (Einolf, 2011).

 Em segundo lugar, nós comparamos os parâmetros da personalidade de 

voluntários com os parâmetros da personalidade de não-voluntários, e pudemos 

observar diferenças significativas apenas entre duas, das três, categorias 

investigadas na Bateria de Personalidade Prosocial (BPP), na categoria de 

Raciocínio moral e na categoria de Altruísmo autorrelatado. Na categoria 

Raciocínio moral, que aloca características do senso moral do indivíduo, os 

voluntários apresentaram uma maior média do que aqueles que não são 

voluntários, levando a crer que o senso moral é um importante fator para o 

engajamento voluntário, permitindo que indivíduos apoiem relações sociais 

cooperativas, de acordo com as regras sociais aprendidas, sendo o raciocínio 

moral um importante fator para a formação da reputação desses indivíduos, 

beneficiando aqueles que se mostram confiáveis diante do grupo, facilitando as 

condições para trocas sociais futuras, nos levando a crer que o senso moral é 
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um forte mediador do engajamento no trabalho sem fins lucrativos (Croson, 

2009; Fehrler & Przepiorka, 2013; Hawley & Geldhof, 2012; Taniguchi, 2013). 

Em relação à categoria Altruísmo autorrelatado, podemos sugerir que tal 

categoria está relacionada com a percepção do indivíduo em relação aos seus 

atos altruístas, nos levando a crer que o Altruísmo autorrelatado é um forte 

mediador do engajamento voluntário, pois aqueles indivíduos que possuem 

consciência de suas ações e, consequentemente, de seus resultados perante a 

sociedade, intensificam sentimentos relacionados com a equidade e a 

necessidade social, estando mais motivados para a realização do voluntariado, e 

devido ao aumento das exigências sociais e políticas em torno do 

comportamento voluntário, indivíduos possuirão maiores oportunidades 

cooperativas, acarretando em maiores benefícios próprios e coletivos (Jaskyte, 

2014; Konow, 2010; Pearce et al., 2010).  

Ao investigar a personalidade de voluntários e não-voluntários, 

observamos apenas uma categoria que não apresentou diferenças entre os 

grupos estudados, a categoria Responsabilidade social e Escala de empatia, e 

tal resultado é particularmente interessante devido a literatura encontrada em 

relação a motivação dos voluntários, que sugerem que a responsabilidade social 

e a empatia são fatores essenciais para o engajamento no trabalho sem fins 

lucrativos (Aguinis & Glavas, 2012; Lin-Hi, Hörisch, & Blumberg, 2014; 

Lockwood, Seara-Cardoso, & Viding, 2014; Paulus, 2014; Verhaert &  Poel, 

2011; Taylor et al., 2013), contudo, nossos resultados não demonstram 

diferenças entre voluntários e não-voluntários, sugerindo que há outros fatores 

mais eficazes na motivação para a realização do trabalho voluntário. 

 E, em terceiro lugar, ao investigar as motivações dos sujeitos, nós 

encontramos diferenças significativas nos quatro fatores motivacionais entre o 

grupo dos voluntários e o grupo dos não-voluntários. Os voluntários relataram 

maiores Fator social, que relaciona o trabalho voluntário as redes sociais que o 

indivíduo está inserido e ao bem-estar pessoal do mesmo, Fator de valores, que 

está associado com valores sociais do indivíduo, como a importância do 

voluntariado para a sociedade e o modo que o trabalho sem fins lucrativos pode 

interferir na sociedade em geral, Fator de proteção, que está ligado com a forma 

com que o indivíduo utiliza as experiências do voluntariado para a resolução de 

problemas pessoais, trazendo as situações vividas no trabalho sem fins 
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lucrativos para o seu dia-a-dia, utilizando-as como referência moral, e o Fator de 

carreira profissional, que relaciona o voluntariado com suas atividades e 

ambições profissionais. Tais resultados indicam o que esperávamos, sugerindo 

que voluntários estão mais interessados em contribuir para a sociedade em que 

vivem, destinando benefícios a terceiros e colaborando, de alguma forma, para o 

bem-estar próprio e de outros, priorizando necessidades sociais, políticas e 

econômicas, apresentando maiores valores sociais e aspirações profissionais, 

que acarreta numa melhor convivência em grupo, tornando aqueles que utilizam 

seu tempo para realizar atos cooperativos com outros em pessoas mais felizes, 

independentemente do seu status social, deslocando aspirações e modificando o 

modo que os indivíduos encararam situações vividas, evocando sentimentos 

como generosidade e equidade (Bekkers, 2005; 2010; Borgonovi, 2008; Konow, 

2010; Meristo & Surian, 2013; Musick & Wilson, 2003; Oliveira, 2011;). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este estudo mostrou que existem diferenças na religiosidade, em alguns 

traços da personalidade e na motivação dos voluntários em comparação com 

aqueles que não estão engajados no trabalho sem fins lucrativos, sendo 

observadas maiores médias nos parâmetros dos voluntários investigados, ou 

seja, os voluntários possuirão características que tendem para a realização de 

atos cooperativos, possibilitando uma personalidade mais cooperativa. Munidos 

de atributos comportamentais distintos, os voluntários serão mais propensos, e 

terão maiores oportunidades, de engajar-se em situações cooperativas, que 

trará benefícios para eles e para outros, na busca de melhorar algum aspecto 

social, acarretando numa melhor reputação e confiabilidade perante o grupo que 

está inserido. 
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APÊNDICE B 

 

Tabela B1. Parâmetros de religiosidade, traços de personalidade e fatores 

motivacionais de ambos os grupos. Valores de t nas comparações entre 

voluntários e não-voluntários. 

  Teste de Levene Teste t 

F Sig. t gl. Sig. 

Religiosidade 5,820  0,017*  -4,773 118 0,000* 

Responsabilidade 
social e empatia 

2,729  0,101  ,519 118 0,605 

Raciocínio moral 0,467  0,496  -2,603 118 0,010* 

Altruísmo 
autorrelatado 

0,369  0,545  -2,787 118 0,006* 

Fator social 2,685  0,104  -3,029 118 0,003* 

Fator de valores 0,050  0,824  -2,670 118 0,009* 

Fator de proteção 4,324  0,040*  -4,581 118 0,000* 

Fator carreira 
profissional 

0,044  0,834  -4,058 118 0,000* 

Nota: * p < 0,05; 
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DISCUSSÃO GERAL 

 

Discussão geral e considerações finais 
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Os estudos apresentados evidenciaram importantes fatores que modelam 

a motivação dos voluntários, indicando que eles tendem a enfatizar motivações 

que são socialmente mais valorizadas, confirmando a concepção de que o 

voluntariado é um forte mediador para a realização da cooperação humana.  

No Estudo 1, pudemos investigar as motivações e características 

inerentes ao voluntariado, analisando seus parâmetros de religiosidade, 

personalidade e motivação, e no Estudo 2 foi possível comparar esses 

parâmetros entre indivíduos voluntários e não-voluntários, indicando diferenças 

entre indivíduos que realizam o trabalho sem fins lucrativos e aqueles que não 

atuam em atividades voluntárias. 

Em nossa amostra (Estudo 1), verificamos que a religiosidade do 

indivíduo não está correlacionada com as motivações que o levaram à 

realização do trabalho voluntário, entretanto, voluntários apresentaram, 

significantemente, maior grau de religiosidade do que os não-voluntários (Estudo 

2).  Como foi discutido nos dois estudos, a religião é um importante incentivador 

de comportamentos prossociais, e a socialização ocasionada por grupos 

religiosos é de extrema importância para seus membros, criando maiores 

oportunidades para a realização do trabalho sem fins lucrativos, trazendo à tona 

a importância da religião para o voluntariado (Cnaan & Curtis, 2013; Hill & Dulk, 

2013; Johnston, 2013; Lim & MacGregor, 2012; Norenzayan, 2014; Suanet, 

Groenou, & Braam, 2009). Contudo, nossos resultados mostram que a 

religiosidade individual dos voluntários não está relacionada com suas 

motivações, mas devido a força da religião como marcador de grupo, voluntários 

relataram maior religiosidade do que aqueles não-voluntários (Hopkins, 2011; 

Norenzayan & Shariff, 2008), pois as identificações religiosas agem como fortes 

canalizadores para a formação de grupos, e como grupos religiosos são mais 

propensos a criar oportunidades para o voluntariado, o voluntário alia seu 

cotidiano cooperativo com as crenças e valores religiosos do grupo ao qual 

pertence, intensificando o efeito positivo da religião no voluntariado (Einolf, 

2011). 

Nas comparações realizadas entre os traços de personalidade e os 

fatores motivacionais investigados neste estudo (Estudo 1), vimos que apenas o 

traço Altruísmo autorrelatado e o traço Raciocínio moral da personalidade 

apresentaram correlações com a motivação para o engajamento voluntário, e 
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pôde-se confirmar esse padrão na comparação desses mesmos parâmetros 

entre voluntários e não-voluntários (Estudo 2), observando que houve diferenças 

significativas nesses dois traços de personalidade e nos fatores motivacionais 

quando comparados entre aqueles que estão ativos no trabalho voluntário e 

aqueles que não realizam o voluntariado, em que os voluntários apresentaram 

maior média dos traço Altruísmo autorrelatado e do traço Raciocínio moral, e, 

como esperado, os voluntários apresentaram maiores médias nos fatores 

motivacionais investigados. Levando em consideração os dados anteriormente 

descritos, podemos assumir que o senso moral do indivíduo é um forte mediador 

para a realização do trabalho voluntário, sendo formado a partir dos valores 

sociais, contribuindo para a realização de relações sociais cooperativas, levando 

ao favorecimento da reputação e da confiabilidade do indivíduo, beneficiando 

aqueles que optam pelo voluntariado (Croson, 2009; Fehrler & Przepiorka, 2013; 

Hawley & Geldhof, 2012; Taniguchi, 2013). E em relação ao Altruísmo 

autorrelatado, também podemos assumir sua importância como mediador do 

engajamento no trabalho voluntário, pois a consciência de ações cooperativas e 

de seus resultados para a sociedade intensifica sentimentos relacionados com a 

manutenção do comportamento cooperativo, sentimentos como generosidade, 

equidade e necessidade social, que tornam o indivíduo predisposto à realização 

do trabalho sem fins lucrativos (Jaskyte, 2014; Konow, 2010; Pearce et al., 

2010). 

Além disso, as motivações para o voluntariado podem ser relacionadas 

com o que diz respeito ao bem-estar cultural, social, físico ou mental do 

voluntário e daqueles que são o alvo dos atos cooperativos dos mesmos (Shye, 

2010). Esta configuração condiz com o estudo de Borgovoni (2008), que indica 

que o voluntariado é altamente associado a uma maior saúde e felicidade, 

enquanto outras formas de comportamento altruísta, como doações de dinheiro 

ou doações de sangue, não são tão prazerosas quanto o ato de disponibilizar 

seu tempo para ajudar pessoas em necessidade, sendo o bem-estar relatado 

pelos voluntários um possível mediador da manutenção do trabalho voluntário, 

podendo ter efeito positivo no tempo de duração do voluntariado, sendo 

necessária uma pesquisa mais apurada em relação ao assunto. 

Entre os sexos, foi possível constatar que não há diferenças significativas 

entre a atuação de homens e mulheres no trabalho voluntário, e de acordo com 
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dados anteriormente descritos, podemos assumir que ambos os sexos tendem a 

sinalizar uma personalidade mais cooperativa diante de uma audiência 

desconhecida, facilitando as trocas sociais entre pessoas que não convivem no 

mesmo grupo social. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os resultados apresentados neste trabalho indicam que a motivação dos 

voluntários está centrada em valores sociais, muito afetada pelo contexto social, 

indicando que a atuação da religião no engajamento voluntário tem papel de 

marcador de grupo, fortalecendo laços sociais e criando maiores oportunidades 

para a realização do voluntariado. É possível observar interessantes 

associações entre alguns traços da personalidade com fatores motivacionais 

para o voluntariado, sendo tais associações confirmadas na comparação entre 

voluntários e não-voluntários. O sexo do indivíduo não constitui um fator que 

modela o engajamento no trabalho sem fins lucrativos. Ademais, não 

observamos efeito de nossas medidas de religiosidade e de motivação no tempo 

de voluntariado dos sujeitos, indicando que há a necessidade de investigar mais 

afundo os fatores que levam a manutenção do trabalho sem fins lucrativos, como 

por exemplo, analisar o bem-estar relatado dos voluntários, caracterizando 

melhor as motivações para a permanência no voluntariado. 

 Sob uma perspectiva evolucionista, os diversos fatores que atuam sobre a 

motivação dos voluntários podem ser alocados nos conceitos da Reciprocidade 

indireta, sendo possível sugerir que a motivação dos voluntários está fortemente 

relacionada com valores e regras sociais, atuando na reputação do indivíduo 

perante a sociedade em que vive, e mesmo que inconscientemente, tornando-o 

um indivíduo confiável perante os outros membros do grupo, facilitando suas 

relações sociais. 

 Durante a realização deste estudo, pudemos perceber que é necessária a 

obtenção de uma amostra maior, para melhor caracterizar a motivação dos 

voluntários, assim como de outras medidas abrangendo ainda mais os fatores 

que são responsáveis pela escolha de cooperar com terceiros. O tempo 

destinado para essa pesquisa não foi suficiente para obter uma amostra mais 

robusta, devido a dificuldade de encontrar voluntários atuantes e dispostos a 
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participar da pesquisa, sendo necessário um período mais longo para a 

realização de uma pesquisa deste porte. 

 Contudo, a partir dos dados descritos anteriormente, pode-se afirmar a 

importância social, econômica e política do voluntariado para a sociedade e para 

o próprio voluntário, nos conscientizando de sua importância para o estudo da 

cooperação, sendo caracterizado como uma medida moderna da cooperação 

em humanos. 
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Anexo 1 – Termo de consentimento livre e esclarecido 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Caro Participante,  

 

Este é um convite para você participar da pesquisa Trabalho voluntário e suas 

motivações: uma abordagem evolutiva, que é coordenada pela Profa. Dra. Fívia de 

Araújo Lopes. Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum 

prejuízo ou penalidade.  

Essa pesquisa procura investigar as motivações para o trabalho voluntário e 

como os sujeitos são caracterizados. Caso decida aceitar o convite, você será 

submetido(a) ao preenchimento de três questionário que deverão analisar a sua 

sociabilidade e motivações para o voluntariado. Esta atividade apresenta um risco 

mínimo de desconforto emocional dado que danos podem ocorrer devido a eventuais 

comentários realizados pelos demais participantes. Para minimizar qualquer desconforto 

e manter sua privacidade, o questionário apresentará caráter anônimo e deverá ser 

respondido individualmente, o que significa que todas as informações obtidas serão 

sigilosas e seu nome não será identificado em momento algum. Os dados serão 

guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não 

identificar os voluntários.  

A presente pesquisa não envolve nenhuma troca financeira. Se você tiver algum 

gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será ressarcido, caso 

solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. Qualquer tipo de 

ressarcimento ou indenização será responsabilidade do Programa de Pós-graduação 

em Psicobiologia da UFRN. Você terá com os resultados da pesquisa, o benefício de 

obter mais informações a respeito da motivação de ingressar no trabalho voluntário e 

quais as características desses indivíduos. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a 

respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para Raysa Oliveira de 

Medeiros, no endereço eletrônico ysaura.medeiros@gmail.com, no Laboratório de 

Etologia Humana (Centro de Biociências - UFRN) ou pelo telefone (84) 32153409 – 

ramal 221. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido:  

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos 

e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente do projeto Trabalho 

voluntário e suas motivações: uma abordagem evolutiva 

 

Participante da pesquisa:__________________________________________________ 

Pesquisadora responsável: Raysa Oliveira de Medeiros _________________________ 

Coordenadora responsável: Fívia de Araújo Lopes_____________________________ 

Natal, ____ de ____________de_______. 
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ANEXOS 

 

Anexo 2 – Medida multidimensional de religiosidade/espiritualidade 

(MMRS) e o Questionário sociodemográfico 
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MMRS/Questionário Sociodemográfico 

Idade: 

Sexo: 

Grau de Escolaridade: 

Profissão: 

Período de tempo (em meses) que atua no voluntariado: 

Possui filiação religiosa? (    ) Sim  (    ) Não 

Se sim, qual? (    ) Católico  (    )   Evangélico   (    )   Espírita    (    ) Umbandista    

(    ) Outra. Qual?_________________________ 

Se não, você:(    ) Não acredito em Deus(es)  

(    )  Tenho dúvidas em relação a existência de Deus(es)           

(    )  Acredito em Deus(es), mas não possuo religião 

 

Você foi criado em uma tradição religiosa? (    ) Sim  (    ) Não  

Qual?______________________ 

Por favor, responda as questões abaixo marcando um X no número 

correspondente à sua resposta: 

1. Com qual frequência você participa de rituais religiosos? 

    1- Nunca 

    2- Menos de uma vez por ano  

    3- Em torno de uma ou duas vezes por ano 

    4- Várias vezes por ano  

    5 - Em torno de uma vez por mês 

    6 - de 2 a 3 vezes por mês 

    7 - Praticamente toda semana 

    8 - Toda semana 

    9 - Várias vezes por semana 
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2. Além dos rituais religiosos, quantas vezes, em média, você participa em 

outras atividades na sua igreja, congregação, templo, etc.? 

    1- Nunca 

    2- Menos de uma vez por ano  

    3- Em torno de uma ou duas vezes por ano 

    4- Várias vezes por ano 

    5 - Em torno de uma vez por mês 

    6 - de 2 a 3 vezes por mês 

    7 - Praticamente toda semana 

    8 - Toda semana 

    9 - Várias vezes por semana 

 

3. Com qual frequência você reza sozinho em lugares diferentes da sua igreja, 

congregação, templo, etc.? 

    1- Nunca 

    2- Menos de uma vez por ano  

    3- Em torno de uma ou duas vezes por ano 

    4- Várias vezes por ano     

    5 - Em torno de uma vez por mês 

    6 - de 2 a 3 vezes por mês 

    7 - Praticamente toda semana 

    8 - Toda semana 

    9 - Várias vezes por semana 

 

4. Com qual frequência você assiste ou escuta programas religiosos na TV ou 

radio? 

    1- Nunca 

    2 - Menos de uma vez por ano  
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    3- Em torno de uma ou duas vezes por ano 

    4 - Várias vezes por ano      

    5 - Em torno de uma vez por mês 

    6 - de 2 a 3 vezes por mês 

    7 - Praticamente toda semana 

    8 - Toda semana 

    9 - Várias vezes por semana 

 

5. Com qual frequência você lê a Bíblia ou outra literatura religiosa? 

    1- Nunca 

    2 - Menos de uma vez por ano  

    3- Em torno de uma ou duas vezes por ano 

    4 - Várias vezes por ano      

    5 - Em torno de uma vez por mês 

    6 - de 2 a 3 vezes por mês 

    7 - Praticamente toda semana 

    8 - Toda semana 

    9 - Várias vezes por semana 

 

Na linha abaixo, marque um X considerando o quanto você se considera 

religioso, sendo que quanto mais próximo de 0 menos religioso você é e quanto 

mais próximo de 10 mais religioso você é. 

0                                                                                                         10 

   

MUITO OBRIGADO! 
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ANEXOS 

 

Anexo 3 – Bateria de Personalidade Pró-social (BPP) 
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Bateria de Personalidade Pró-social (BPP) 
 

Parte 1: 
 
Abaixo se encontram frases que podem ou não descrever você, seus 
sentimentos ou seu comportamento. Por favor, leia cada frase cuidadosamente e 
marque o número que corresponde a sua escolha. Não há respostas certas ou 
erradas. 
 

1 2 3 4 5 

Discordo totalmente discordo Nem discordo, nem 
concordo 

Concordo Concordo totalmente 

 
1. (    ) Quando as pessoas são más comigo, eu sinto pouca responsabilidade de 

tratá-las bem. 

2. (    )  Eu me sentiria menos incomodado ao deixar lixo em um parque sujo do que 

em um parque limpo. 

3. (    )  Não importa o que uma pessoa fez conosco, não há desculpa para tirar 

vantagem desta pessoa. 

4. (    ) Com a pressão por tirar boas notas e com o aumento das pessoas que colam 

na escola hoje em dia, o indivíduo que cola, ocasionalmente não tem muita culpa. 

5. (    ) Não faz muito sentido estar preocupado com a maneira que nós agimos 

quando estamos doentes e nos sentindo mal. 

6. (    ) Se eu quebrei uma máquina por não operá-la corretamente, eu me sentiria 

menos culpado ao descobrir que ela já estava quebrada antes de tê-la usado. 

7. (    ) Quando temos um trabalho para fazer é impossível ter o melhor interesse de 

todos em mente. 

8. (    ) Às vezes eu acho difícil ver as coisas do ponto de vista de outra pessoa. 

9. (    ) Quando eu vejo alguém em desvantagem, me sinto um pouco protetor desta 

pessoa. 

10. (    ) Às vezes eu tento entender meus amigos melhor ao imaginar como as 

coisas são do ponto de vista deles. 

11. (    ) A miséria dos outros geralmente não me incomoda muito. 

12. (    ) Se eu tenho certeza de algo, não gosto de perder tempo ouvindo o 

argumento dos outros. 

13. (    ) Quando vejo alguém sendo maltratado, as vezes não sinto muita pena 

dessa pessoa. 

14. (    ) Geralmente sou muito eficiente ao lidar com emergências. 

15. (    ) As vezes me sinto tocado pelo que vejo acontecer. 

16. (    ) Eu acredito que há dois lados de cada questão e tento analisar esses dois 

lados. 

17. (    ) Tenho tendência a perder o controle durante emergências. 

18. (    ) Quando estou chateado com alguém, geralmente tendo a me colocar em 

seu lugar. 

19. (    ) Quando vejo alguém que precisa muito de ajuda em uma situação de 

emergência, eu perco minha estrutura. 
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Parte 2:  
 
A seguir estão algumas frases que podem ou não descrever como você toma 
decisões quando tem que escolher entre dois modos de agir ou alternativas 
quando não há modo certo ou errado de agir. Alguns exemplos destas situações 
são: um amigo próximo lhe pede algo emprestado, porém este tem fama de não 
devolver as coisas; decidir se você deve ficar com algo que ganhou só para você 
ou se deve compartilhar com um amigo; e escolher entre estudar para uma 
prova importante ou visitar um parente doente. Leia cada frase cuidadosamente 
e marque o item que corresponde a sua escolha. 
 

1 2 3 4 5 

Discordo totalmente discordo Nem discordo, nem 
concordo 

Concordo Concordo totalmente 

 

20. (    )  Minhas decisões são geralmente baseadas na minha preocupação por 

outras pessoas. 

21. (    ) Minhas decisões são geralmente baseadas no que é mais justo e na 

maneira mais correta de agir. 

22. (    ) Eu escolho alternativas com a intenção de acatar as necessidades de todo 

mundo. 

23. (    ) Eu escolho um modo de agir que permite ajudar outras pessoas ao máximo. 

24. (    ) Eu escolho um modo de agir que considera os direitos de todas as pessoas 

envolvidas. 

25. (    ) Minhas decisões são geralmente baseadas no bem estar dos outros. 

 

Parte 3: 
 
Abaixo estão diferentes tipos de atitudes que as pessoas têm em situações 
diversas. Leia cada uma delas e decida o quão frequentemente você executou 
essas ações no passado. Use a escala abaixo. 
 

1 2 3 4 5 

Nunca  raramente Nem discordo, nem 
concordo 

frequentemente Sempre  

 

26. (    )  Eu já ajudei a carregar os pertences de um estranho (ex. livros, pacotes, 

etc.). 

27. (    ) Eu permiti que alguém passasse na minha frente em uma fila (ex. 

supermercado, fotocopiadora, etc.) 

28. (    ) Eu já emprestei um item de algum valor para um vizinho que não conhecia 

bem (ex. ferramentas, um prato, etc.). 

29. (    ) Eu já me ofereci para cuidar dos animais de estimação ou crianças de um 

vizinho sem ser remunerado por isso. 

30. (    ) Eu já me ofereci para ajudar um deficiente ou idoso desconhecido a 

atravessar a rua. 
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ANEXOS 

 

Anexo 4 – Inventário de Funções do Voluntariado (IFV) 
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Inventário de Funções do Voluntariado (IFV) 
 

 Por favor, leia atentamente os itens a seguir, considerando seu conteúdo. Para 

responder às questões utilize a escala de resposta apresentada junto a cada 

pergunta. Indique o número que melhor representa o grau de importância que o 

item possui para o seu trabalho voluntário. O valor 1 significa "Totalmente Sem 

Importância" e o valor 7 significa "Totalmente Importante". Você pode escolher 

outros valores entre 1 e 7 para informar o grau de importância, conforme sua 

opinião. Lembre-se que o que interessa é sua opinião sincera sobre os aspectos 

que você considera relevantes para realizar seu trabalho voluntário. Por favor, 

não deixe questões sem respostas! 
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