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Os motivos que levam os voluntários a
candidatar-se e trabalhar nas nossas
organizações são conectadas a outras
tantas expectativas. Quando estas não
veem expressas claramente, acontecem
descontentamento e incompreensões que
podem prejudicar a experiencia, seja para
o indivíduo que para a associação. Eis
porque é importante estar atento e fazer
de tudo para descobrir essas aspirações.  
Transparência acima de tudo.

Emotivas e humanitárias: desejo de
ajudar e sentir-se util.
Socio-cultural: viver uma experiencia
cultural e humana, conhecendo uma
cultura nova e um país desconhecido.
Profissional: melhorar o próprio
Curriculum Vitae (ou melhorar a própria
carreira) adquirindo capacidade e
experiencia profissional ou pessoal.

Os voluntários começam a participar a um
programa de voluntariado por diversos
motivos. Entre estes identificamos
algumas “macro motivações” que
segundo nos tendem a englobar todas as
outras:



Se esse não fosse o caso, seria oportuno
adaptar o programa mesmo que este
não seja sempre possível. Às vezes, o
melhor é dizer claramente aos
voluntários que pensem bem, porque
talvez não tenham escolhido o
programa correto.

Mesmo que uma não exclua a outra,
quase sempre uma destas “macro
motivações” tem prioridade sobre as
outras, definindo a maior parte das
expectativas do voluntario. Para que a
experiencia seja um sucesso o
programa de trabalho que propusemos
aos voluntários (atividades,
responsabilidade, empenho) deve
refletir as expectativas deles.
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Quais expectativas não expressas podemos esperar dos
voluntários com motivações emotivas ou humanitárias?
Os voluntários com motivações emotivas ou humanitárias apreciam trabalho duro e
prático. Não existem tarefas realizadas pela organização ou pela comunidade que os
assustam, mas você vai ter que ajudá-los a intender o valor e o impacto daquilo que eles
estão fazendo por você. 
Ajuda-los a intender porque cuidar da horta é fundamental ou porque propor atividades
esportivas as crianças é importante, e incluir nas atividades do serviço comunitário
planejado (distribuição de alimentos pros anciãos, atividades de sensibilização junto as
escolas locais...).

Faça em modo que o programa de trabalho seja variado, e que inclua muitas atividades
para a comunidade. Os voluntários animados de motivações emotivas ou humanitárias
podem sentir-se realmente satisfeitos em realizar tarefas genéricas, como limpar,
cozinhar, lavar os pratos, ajudar as crianças a se preparar para a escola... dar a eles o
espaço para se sentir útil, mas não deixe de ficar ao lado: a grande vontade de dar uma
mão em tudo pode colocá-los em uma situação digestível.



Eles são ansiosos de participar a
eventos e festivais, conhecer ao redor,
conhecer tudo o que deve ser
conhecido não como um turista, mas
como um viajador, um hospede atento
e consciencioso. Tempo livre pare eles é
uma oportunidade e provavelmente
eles esperam propostas ou conselhos
de turismo sustentável, como safari
para descobrir a natureza local ou
visitar a comunidade local para
descobrir o estilo de vida.

Os voluntários movidos por esse tipo de
“macro motivação” claramente querem
viver uma experiencia de vida. Procuram
o contacto com a comunidade local,
mesmo sem falar a língua. Desejam
acima de tudo socializar-se com as
pessoas (crianças, ou adultos) e por isso
apreciam muito propostas como:
Workshop, formação, tutoria, esportes,
projetos de arte e alojamento em “home
stay” (com uma família local).
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Quais expectativas não expressas podemos esperar dos
voluntários com motivações socioculturais?



Eles são prontos a dedicar muito tempo
aos projetos das Ong, até com tempo
integral ou turnos. 
Eles precisam ver una progressão nos
planos de trabalho deles, para terem a
certeza que devagar estão aprendendo
alguma coisa de novo e que são capazes
de colocá-los em prática.
Além do mais querem trabalhar lado a lato
com a equipe para aprender com eles e
tornarem parte ativa do grupo,
participando também as reuniões da
organização.

Se o indivíduo se aproximou ao mundo
do voluntariado por uma “macro
motivação” de tipo profissional, é
necessária uma proposta de
experiência diferente. Não que os
voluntários não participariam ao uma
excursão de turismo comunitário ou
que não queiram organizar atividades
para crianças ou adultos da
comunidade. As prioridades deles
porem são outras.

06

Quais expectativas não expressas podemos esperar dos
voluntários com motivações profissionais?



É importante para esses voluntários assumirem a responsabilidade
e enfrentar os desafios. Querem, portanto, trabalhar para a
organização em um nível que os permita de colocar em prática
aquilo que sambem fazer de melhor. Por exemplo, se o dever for
coordenar atividades lúdico-recreativa, querem faze-lo com um
plano de trabalho com objetivos a curto e a longo prazo, com uma
monitoragem do impacto, e conhecendo os problemas dos
beneficiados. O que muda não é a atividade em si, mas o nível de
envolvimento e responsabilidade do voluntario.
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Descobris as motivações dos voluntários internacionais
para conhecer as expectativas.

Obviamente não é possível receber adequadamente um voluntario nas nossas
associações se não conhecemos os motivos que o levaram a fazer o voluntariado no
exterior. Alguns voluntários têm uma plena consciência e precisamos só pedir para eles
para serem transparentes e contar o que que esperam da experiencia.

Outros, invés, não tem as ideias muito claras. É, portanto, nosso dever de coordenador/
responsável dos voluntários fazer as perguntas justas, para ajudá-los a refletir,
procurando dentro de si, para entender quais são no fundo as verdadeiras expectativas
deles.
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