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No dia 27 de janeiro de 2013 ocorreu na cidade de Santa Maria (Brasil) um incêndio
em uma boate que vitimou 242 pessoas e deixou mais de 600 feridos. Neste contexto, houve
uma grande mobilização da sociedade para, em um primeiro momento, atender as famílias
que perderam algum ente querido e, depois, prestar auxílio e acolher os feridos e seus
familiares durante o período de internação hospitalar. O presente trabalho tem o objetivo de
relatar a experiência de estudantes de Psicologia que atuaram como voluntários durante o
processo de reconhecimento dos corpos e velório coletivo, além do período de internação dos
feridos até a sua alta hospitalar.
A equipe que realizou estas atividades formou-se espontaneamente, contando com
cinco pessoas no primeiro momento. Através de convites a pessoas próximas e da divulgação
por meio das redes sociais, o grupo foi crescendo e chegou a contar com mais de trinta
pessoas durante as primeiras semanas após a tragédia. O trabalho foi, então, dividido em
escalas para organizar adequadamente as atividades. Pequenas equipes de cinco voluntários
cobriam turnos previamente agendados, como manhã, tarde, noite e madrugada, buscando
manter a disponibilidade do grupo para quaisquer demandas que surgissem.
O método empregado para atingir o objetivo consiste em sintetizar conversações
dialógicas que aconteciam entre os voluntários. Neste sentido, a ferramenta do diário de
campo (Malinowski, 1997) foi usada como instrumento com a finalidade de registrar
conversas, situações e sentidos de voluntários, bem como momentos nos quais esses eram
partilhados.
Aqui são postas em evidência as experiências vivenciadas pelos participantes da
atividade, no sentido proposto por Larrosa (2002): “A experiência é o que nos passa, o que
nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece ou o que toca. A cada
dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece” (p. 21).
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A Organização das Nações Unidas (citado em Ferreira, Proença, & Proença, 2008)
define a atividade voluntária como não incluindo benefícios financeiros, além disso “é levada
a cabo atendendo à livre e espontânea vontade de cada um dos indivíduos e traz vantagens a
terceiros, bem como ao próprio voluntário” (p. 44). Considerando a legislação brasileira,
encontra-se a Lei nº 9.608/98, a qual define o voluntariado, em seu artigo 1º, como “a
atividade não remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza
ou instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais,
educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade”. Diante
desse panorama, podemos vislumbrar as diferentes motivações e benefícios que podem surgir
frente à prática do voluntariado.
Nesse sentido, nossa experiência de atuação enquanto voluntários consistiu em fazer
visitas regulares às vítimas internadas com o intuito de proporcionar-lhes atenção e
companhia, e também tentando reduzir o afastamento social ocasionado pela longa internação
no hospital. O apoio prestado aos familiares de vítimas mostrou-se de crucial importância,
visto que muitos deles encontravam-se bastante fragilizados em virtude do sofrimento por que
passavam. A população local, em geral, apresentou um sentimento de compartilhamento em
relação à tragédia, desejando amparar familiares e vítimas. Assim, a partir desse sentimento,
buscamos interferir nos rumos proporcionados pela situação.
O trabalho voluntário teve duração de 55 dias e configurou um tipo específico de
voluntariado, pois não se ligou a Organizações Não Governamentais e a órgãos públicos,
sendo que a equipe de voluntários formou-se para atender exclusivamente as demandas da
tragédia. A equipe de voluntários se concentrou, durante a maior parte deste período, no
hospital da cidade onde havia o maior número de vítimas internadas e as atividades realizadas
consistiram principalmente em acolhimento aos familiares das vítimas e feridos, auxílio na
busca por informações, alimentação e hospedagem para os familiares que residiam em outras
cidades, ou mesmo para vítimas que receberam alta hospitalar e precisavam retornar à cidade
para realizar exames médicos.
Neste contexto, reconhecemos que o voluntariado produziu repercussões e
afetamentos em nós. Para tanto, podemos mensurar que o evento de 27/01/2013 afetou a
cidade de Santa Maria, RS como um todo. As pessoas com as quais tivemos contato, muitas
vezes, se encontravam em momentos de desamparo. Todavia, nós não buscamos patologizar
esses momentos, entendendo-os como necessários ao contexto vivenciado. Freud (1996)
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afirma que por mais que o luto mude a atitude que se tem frente à vida, jamais o considera
patológico ou acredita que ele deve ser submetido a um tratamento médico, haja vista que o
luto normal deve superar a perda do objeto. Desta forma, concordamos com o proposto por
Freud (1996), pois também acreditamos que as perdas também podem vir a se reestabilizar
com o tempo, de acordo com as possibilidades de cada pessoa.
A partir desta experiência, foi possível a elaboração do luto, principalmente por parte
dos voluntários. Além disso, foi construída uma rede de apoio aos feridos e suas famílias.
Desenvolveu-se uma relação de confiança entre os voluntários e os internados, uma vez que o
voluntariado proporciona uma proximidade entre pessoas com valores e interesses similares, o
que possibilitou o suporte para enfrentar as situações adversas decorrentes da tragédia.
Sendo assim, os resultados indicados convergem para o que aponta Castro (2012)
quando afirma que o voluntariado possibilita o desenvolvimento de cunho social, além de
mostrar-se como uma oportunidade para que os participantes venham a desenvolver e
exercitar habilidades como liderança e comunicação interpessoal. A principal motivação para
esta modalidade de trabalho pode ser obtida através das situações de gratificação vivenciadas
nas relações afetuosas, além da valorização da autoimagem e da aprendizagem social.
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