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APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO IPJ 
 

 Instituto de Protagonismo Juvenil – IPJ é uma Organização Não 

Governamental, sem fins lucrativos, criada por jovens provenientes da 

Pastoral da Juventude, que idealizam uma nova organização a qual 

desenvolve um trabalho com toda juventude. A entidade foi fundada no dia 17 de 

maio de 2010. 

Acreditamos que podemos “contribuir para o desenvolvimento integral dos 

jovens afirmando seu papel social como promotor de cidadania através da 

intervenção concreta na proposição e consecução de políticas internas e 

públicas fortalecendo seu protagonismo na sociedade”. 

Nossa área de atuação abrange todo o território brasileiro na qual trabalhamos 

alguns eixos temáticos: Políticas Públicas, Relações de Gênero, Capacitação 

Profissional e Participação Juvenil nos seguintes programas: Formação Integral 

para Jovens, Formação Continuada para Educadores de Jovens, Articulação em 

Redes e Gestão & Desenvolvimento Institucional. Identificamos dois segmentos 

como público-alvo: adolescentes/jovens e educadores de jovens. 

Temos certeza que Educação é um processo que envolve reflexão, ação e a 

escuta pedagógica centralizada na vida. Desta forma, esperamos fortalecer e criar 

vínculos de identidade pessoal, com o outro e com a totalidade. 

 

 Programa de Formação Integral para Jovens – este programa tem como 

foco direto o nosso público – a juventude. Através desse trabalho e do 

contato com os jovens aprimoramos o estudo a cerca do fenômeno juvenil. 

Conhecemos e entendemos de perto o perfil da juventude surubinense e 

região. O jovem sendo entendido em seus anseios, suas angústias, suas 

dúvidas, sua rebeldia e apaixonados por seus ideais, convicto que pode 

fazer parte da construção de um novo tipo de sociedade. 

 

O 
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 Programa de Formação Continuada para Educadores de Jovens – 

acreditamos que os educadores são estrategicamente essenciais no 

processo formativo da juventude. Com eles buscamos descobrir e construir 

metodologias mais participativas que respeitem os jovens como indivíduos 

de direitos que são e ajudem a vencer as barreiras nas relações que 

existem na família, na escola e na comunidade.  

 

 Programa de Articulação em Redes – os outros programas têm uma ação 

mais voltada para formação. Entretanto, sabemos que o intercâmbio e a 

articulação entre as organizações diversas são um importante instrumento 

para construção de uma nova nação. Acreditamos que o protagonismo 

juvenil é uma alternativa saudável onde o jovem e o educador, cada um no 

seu espaço, podem mostrar sua ação, propor, fiscalizar políticas para a 

juventude e a sociedade, através do estabelecimento de relações em redes 

e parcerias com outras organizações ampliando assim, sua atuação.  

 

 Programa de Gestão e Fortalecimento Institucional – todo esse trabalho 

com a juventude necessita ser amparado por um suporte. Esse programa 

visa o fortalecimento de nossas ações, a criação de uma referência para a 

realização do trabalho, a formação contínua da equipe de trabalho e a 

facilitação de reuniões e avaliações com as diversas instâncias que 

compõem o IPJ garantindo a democracia organizacional da entidade.  

 

Neste sentido, o fazer pedagógico pode ser traduzido através de práticas 

educativas que valorizem a autonomia dos sujeitos, que tenham a reflexão teórica 

como elemento estruturante da nossa ação, que aportem a criticidade, a alegria, a 

ousadia, a esperança e o questionamento cotidianamente, dessa forma tenham o 

diálogo como instrumento de comunicação. 

 

Conselho Diretor 
Instituto de Protagonismo Juvenil 
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APRESENTAÇÃO 

 

Todas as pessoas do meu ciclo de amigos sonhavam em ir à África e fazer 

voluntariado. Este era um desejo, pois vivíamos numa experiência de vida onde a 

ajuda ao outro era uma constante. Nada do que fazíamos era suficiente. Era 

necessário se doar um pouco mais. Olhávamos para a África como uma forma de 

pagar um pouco da nossa dívida pelos anos de escravidão e de prostituição com 

que nossos povos primitivos, e ainda nós, usaram-se da África. Também porque a 

mídia colocava a África de uma maneira sensacionalista e despertava em todos 

nós o desejo de fazer alguma coisa, de tentar mudar algo, embora o pouco que 

fosse. Esse era o meu sonho e o sonho de muitos. E então eu tive uma 

oportunidade de ir a África e ser voluntário. Eu iria em meu nome e no nome de 

muitos outros que não podiam seguir viagem comigo. Eu iria em nome da ajuda 

fraterna. Do doar-se. Esquecer-se de si mesmo e pensar no próximo. Eu iria 

porque era a realização de um sonho. Eu iria porque havia aprendido na 

convivência com os amigos de caminhada que pensar apenas em si próprio não é 

o caminho para promover a paz entre os povos. Eu iria porque eu não me 

pertencia. Eu não iria sozinho. Teria que levar comigo o sonho de muitas 

Catarinas, Marias, Joãos, Renatos, Cinthias, Josés, Robertos, Kássias, Joanas, 

Fátimas e milhares de outras pessoas que vibraram em saber que eu podia os 

representar. E assim eu fui. Deixei meu país, meu trabalho, meus familiares, meus 

amigos e amigas. Larguei tudo e todos e de igual forma todos iam comigo. Em 

espírito. Pelo único desejo: ser mais uma ajuda humana e de gratidão na África. E 

no meio da experimentação do nosso sonho, meu e dos meus amigos, fui morto. 

Tentaram roubar a experiência humanitária que carregava dentro de mim e que 

me acompanhou durante a minha viagem. Tentaram me prostituir. Eu me permiti 

morrer para que meu povo não fosse escravizado mais uma vez. Tentaram roubar 

a África de mim. Este texto será uma tentativa de contar a minha experiência de 

vida na esperança de fazer trabalhos humanitários na África através da Federação 

Internacional Humana People to People. 
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Construindo o sonho 
 

Cresci rodeado de pessoas que tinham, ao menos em linhas gerais, o mesmo 

objetivo: a promoção da igualdade entre os povos. Estas pessoas eram de 

experimentações de vidas diferentes e vinham de diferentes organizações da 

sociedade civil e governo. Penso que a partir dos meus 9 ou 10 anos de idade eu 

comecei a me organizar em grupo, a partir dos encontros de catequese de 

Primeira Eucaristia1 na capelinha da minha comunidade chamada de Gancho do 

Galo, no município de Surubim, pequena cidade do interior do estado de 

Pernambuco. 

Fui crescendo em meio a práticas religiosas. Montamos, nós mesmos, crianças 

naquela época, um pequeno grupo de música, para cantar nas missas, novenas, 

oração do terço, etc. Éramos crianças, mas tratávamos aquilo com muita 

responsabilidade, pois nos fazia muito bem. Além de servir em nossa pequena 

comunidade também saíamos para visitas em outras comunidades vizinhas. 

Cantávamos, rezávamos, fazíamos louvor, animávamos a equipe. Éramos muito 

animados. Nossa catequista sempre nos acompanhava e nos ajudava a nos 

organizar. Sempre tivemos uma boa relação. 

Uns anos mais tarde, esse mesmo grupo de criança, com a chegada de mais 

outros e outras, começam a estudar para fazer a Crisma2. Nessa altura já 

tínhamos em torno de 13 a 15 anos. Éramos em torno de 15 adolescentes. Além 

de estar estudando a crisma não tínhamos deixado as atividades do nosso 

pequeno coral. Nosso catequista de crisma que tinha chegado a pouco tempo de 

outra cidade tinha experimentado a vivência em um grupo de jovens no município 

onde morava e então vendo nossa disposição sugeriu para aquela equipe de 

crisma, que era quase que 100%, a mesma que fazia parte do coral, que 

criássemos um grupo de jovens. De cara gostamos da ideia e nos empenhamos a 

realizar aquele projeto. Aquilo parecia que iria dar mais peso ao que fazíamos.  

Eu como sempre estava na liderança desses espaços. Fui o co-fundador deste 

grupo de jovens que demos o nome de Grupo Jovem Deus é +. Escolhemos um 

símbolo e já fomos logo elaborando um design para uma camisa. Começamos 

                                                           
1
 Primeira Eucaristia: um dos sete sacramentos da Igreja Católica que é ministrado à criança por volta dos 

seus 9-10 anos de idade. 
2
 Crisma: outro dos sete sacramentos da Igreja Católica que é ministrado ao adolescente por volta dos 13-14 

anos de idade, como confirmação consciente de seu batismo de infância. 
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com toda força. Anos depois assumi a coordenação do grupo. Já tínhamos feito a 

crisma e assumimos a liderança da formação das próximas turmas de crisma. 

Nesse período tínhamos muitos jovens na comunidade que participava do grupo. 

Alguns eram membros fixos, outros passantes e hoje, alguns são eternos. 

Enquanto desenvolvíamos nossas atividades, acredito que lá para os 4 ou 5 anos 

do grupo, conheci a Renovação Carismática Católica (RCC), movimento 

neopentecostal da Igreja Católica. Mergulhei de cabeça. Mudei de vida, mais uma 

vez. Doei-me ainda mais ao processo de libertação humana. Tempos depois, 

dentro da RCC conheci a Comunidade Obra de Maria (COM) em que me tornei 

membro e um ano depois me consagrei. A consagração é o selo de que você faz 

parte da comunidade como um membro interno. Até a consagração a pessoa 

passa por outras etapas, sendo a consagração a última delas. Ai na COM eu 

assumi diversas atividades, tais como grupo jovem de teatro e dança, participava 

do ministério de música, de oração e pregação e outras atividades que eram 

necessárias de acordo com as ações. 

Nesse período eu estava entre a responsabilidade de organizar e coordenar o 

grupo de jovem lá na minha comunidade e também as atividades da COM que me 

atribuía uma dezena de outras novidades. Em um momento da história conheci a 

Pastoral da Juventude (PJ), entre os movimentos de atividades com o grupo 

jovem Deus é +. Até então não sabia que existia uma pastoral que articulava os 

grupos jovens na igreja católica. Esse encontro com a PJ foi capaz de transformar 

ainda mais a minha vida. Não foi fácil, face ao tipo de modificações que eu já 

havia passado ao longo dos meus anos, mas foi decisório.  

Depois desse encontro meu e com a PJ assumi a coordenação da Pastoral da 

Juventude na minha paróquia. Eram mais de 30 comunidades para dar 

assistência. Não eram muitos grupos, mas tínhamos a meta de fortalecer esses 

grupos que já existiam e fomentar outros em outras comunidades. Éramos duas 

paróquias na mesma cidade e trabalhávamos juntos. Anos depois eu assumi a 

Articulação do Setor Diocesano que eram, se não me engano nove cidades para 

fazer o acompanhamento. Nessa altura já não dava para pensar apenas em mim 

mesmo. Já havia esquecido de minhas próprias vontades para pensar no agir 

coletivo. Minha realização era ver um grupo de pessoas empoderadas, 

protagonistas, agentes de seu próprio desenvolvimento. Como se não fosse 

bastante, algum tempo depois fui eleito Coordenador Adjunto da PJ na Diocese. 

Assumo também a Coordenação do Projeto Nacional da PJ chamando “A 

Juventude quer Viver” como membro representante do Regional Nordeste 2 – 

CNBB. 
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Este tipo de militância me fez me envolver com a melhoria da qualidade de vida do 

povo. Então apliquei para trabalhar como Agente Socioeducativo numa unidade de 

Atendimento Socioeducativo na cidade de Caruaru/PE e fui selecionado. Então 

comecei a trabalhar com adolescentes infratores que estavam privados de 

liberdade por ordem judicial. Um ano depois também apliquei para atuar como 

Educador Social num programa de atendimento a usuários de drogas, também em 

Caruaru e passei então a atuar com outro tipo de publico excluído e marginalizado 

pela sociedade.  

E quando parecia já ser suficiente me empenho em estudar Políticas Públicas de 

Juventude para compreender como esse processo de empoderamento juvenil 

poderia ser dado a partir de mecanismos governamentais. Estes estudos resultou 

na fundação de uma Organização Não-Governamental (ONG) que demos o nome 

de Instituto de Protagonismo Juvenil (IPJ) a qual fui membro fundador e também o 

primeiro Diretor Presidente. Nessa altura eu já estava envolvido com atividades de 

cunho social que dialogava com o governo. Participava de reuniões e 

capacitações promovida pelo governo do estado, federal e municipal, sobre 

cidadania, políticas públicas e sociais, juventude, criança e adolescência, idosos, 

etc. 

Havia tido uma experiência de trabalhar como professor de informática para uma 

unidade do governo municipal chamada de Centro de Referência da Assistência 

Social (CRAS) e depois de algum tempo, um ano eu acredito, eu passei a ser 

coordenador de apoio deste CRAS com mais dois amigos de trabalho. No ano 

seguinte, sai do trabalho, devido minhas ações pastorais não serem compatíveis 

com o discurso político e estar causando alguns incômodos para a gestão 

municipal a partir dos eventos sócio-políticos que eu ajudava a organizar a partir 

da PJ e do IPJ.  

Nessa vivência de fé e política estava terminando minha graduação em ciências 

biológicas e decidi fazer uma pós-graduação em juventude que meus amigos 

haviam descoberto que existia lá no estado de Goiás. Eu não tinha recursos 

financeiros para custear todas as despesas deste curso, mas eu tinha coragem. 

Os párocos das duas paróquias entenderam o meu projeto e me apoiaram e como 

que por milagre recebi uma bolsa de estudos oferecida pela própria organização. 

Então eu passava agora a atuar no campo da ciência. Parecia muito para meus 

pais e também parecia arriscado para minha vida, já que nem sempre a política é 

pacífica. Participava de conferências, seminários, rodas de conversa, debates, etc. 

e sempre defendia a participação do povo como articulação essencial para a 

construção de verdadeiras políticas públicas. Nunca me tornei famoso pelo que 

fazia, mas passei a ser referência na discussão a respeito das políticas públicas 

de juventude, ao menos em meu município. 
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Tempo depois fui chamado para fazer parte da assessoria técnica da Comissão 

Municipal Pró-Selo UNICEF no meu município e ai comecei a atuar também na 

reformulação do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente e do 

Conselho Tutelar. Eu estava envolvido 100% com esta esfera de consolidação de 

direitos e protagonismo. Era essa a minha vida e era isso que me fazia feliz e 

realizado. 

Diante dessa atmosfera de ajuda ao próximo e de promoção da cidadania um 

sentimento me consumia. Era a África. Eu precisava fazer algo ainda maior. Não é 

suficiente o que venho fazendo pelo povo. Não é e parecia que nunca seria. Eu 

precisava me doar um pouco mais. Também precisava aprender ainda mais para 

saber como ajudar mais. A África era meu sonho e dos meus companheiros e 

companheiras de militância. Precisávamos todos chegar a África e como num 

passe de mágica deixar-se invadir pela cultura e sabedoria que tínhamos certeza 

que era possível encontrar por lá e também se gastar por completo naquele solo 

manchado de sangue de milhares de mártires negros. Era a África o próximo 

passo. Precisava ser. 

 

E o sonho se fez realidade 
 

Nessa altura da minha vida, em torno dos 23 e 24 anos de idade eu já estava 

invadido pelo humanitarismo e promoção da cidadania. Já não fazia mais parte de 

minhas atividades, éramos uma coisa só. Essa era minha vida. Deixei a casa dos 

meus pais e fui morar na cidade de Caruaru, pois era lá que estava trabalhando 

com os públicos de adolescentes infratores e com usuários de drogas. Comecei a 

morar com um amigo de trabalho. Inicialmente eu trabalhava dia sim e dia não, 

das 7h às 19h. Depois fui convidado a ir trabalhar na secretaria da unidade e 

passei a trabalhar de segunda a sexta-feira das 8h às 17h. Eu ainda tinha os finais 

de semana e feriados para voltar a minha cidade natal e realizar atividades e fazer 

algumas assessorias. Um ano depois quando assumi o trabalho com usuários de 

drogas passei também a trabalhar a noite. Era noite sim e noite não, das 19h às 

7h. E isso me fazia trabalhar quase 72h seguidas sem parar. Eu saia de casa com 

minha mochila nas costas, e ia para o trabalho pela manhã, ao largar já ia direto 

para o outro trabalho a noite, lá tomava banho e jantava. Pela manhã saia de lá e 

ia direto para a unidade de onde tinha deixado no dia anterior. Apenas ao final 

dessa jornada eu podia chegar e dormir na minha cama. Isso é claro, quando não 

existia a exceção de que eu precisa ter que ir a Surubim realizar alguma atividade 

no governo ou no IPJ e ai então me fazia viajar a noite e voltar de madrugada.  
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Eu lia muito, estudava muito, escrevia muito. As palavras sempre foram meu forte. 

Eu conseguia fazer com as palavras aquilo que minha força física não conseguia. 

Eu duelava com gigantes, com poderosos através das palavras. Eu não temia. 

Sempre acreditei em mim mesmo e sentia isso dos meus amigos ao meu redor. 

Enquanto eu tinha alguns ídolos eu era ídolo para alguns jovens que trabalhavam 

comigo. Isso me deixava ainda mais disposto a aprender mais. Eu precisava ser o 

melhor que eu pudesse ser. Não apenas para mim, mas para os outros.  

Eu me conectava com o mundo através da internet. Eu me cadastrava em 

diversos sites de noticias sobre política e juventude. Eu queria acompanhar o 

mundo ao meu redor para ajudar minha equipe a refletir sobre todas as 

problemáticas. Num desses portais de notícias de juventude um anuncio me 

chamou a atenção: “programa de voluntariado na África”. Era o que eu procurava 

durante minha vida inteira. Parecia que o céu me presenteava mais uma vez. Abri 

o e-mail às pressas e cliquei nos links para ler a notícia. No portal, uma noticia 

sobre uma escola de treinamento que estava com período de inscrição abertas 

para novos ativistas que desejam ser voluntários na África. Esta escola ficava na 

Inglaterra e se chamava College for International Co-operation and Development 

(CICD). No anúncio a proposta era de um programa de 14 meses, onde o 

interessado passava 6 meses no CICD em treinamento e preparação, estudando e 

desenvolvendo algumas ações em conjunto com os outros voluntários, depois 

mais 6 meses desenvolvendo algum projeto em um dos países da África, Ásia ou 

América Latina, e por fim mais 2 meses de volta ao CICD para um período de 

divulgação do projeto que você fez. Fiquei encantado com essa proposta. Existiam 

alguns custos para poder cobrir todo o programa, já que a organização era uma 

organização sem fins lucrativos e não dispunha de recursos financeiros suficientes 

para cobrir despesas pessoais como alimentação, alojamento, passagens, etc. 

Bem, mas como eu sonhava em ir para África o valor que era cobrado não era o 

bastante para me fazer desistir, afinal era a realização de um sonho. 

Então entrei em contato com a organização para obter maiores informações. Para 

minha infelicidade a pessoa que me retornou o e-mail explica que vistos para 

brasileiros com o perfil como o meu, sem nenhuma saída anterior do país, estava 

muito difícil e que era melhor eu tentar outras escolas da mesma organização. 

Então ela me envia um link para um website que continha informações de várias 

outras escolas que faziam o mesmo programa. E eu enviei e-mail para quase 

todas. Eu estava decidido a fazer o programa de voluntariado. 

Algumas me responderam com muita rapidez e outras demoraram um pouco mais. 

Então comecei a conversar com o pessoal do Institute for International 

Cooperation and Development (IICD) no estado de Michigan, nos Estados Unidos. 

O brasileiro que fazia, naquela época, a parte de comunicação e divulgação para o 
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Brasil me atendeu com muita educação e muita eficácia. Tivemos várias reuniões 

e discussões a respeito do programa. Então também existia a possibilidade de 

bolsa de estudos para quem não pudesse pagar o valor integral do programa em 

dinheiro, que era o meu caso. Em troca da bolsa eu teria que ir ao IICD alguns 

meses antes para trabalhar fazendo divulgação do instituto e fazer inscrição de 

uma quantidade de pessoas para pagar minha bolsa. Bem, aquilo me pareceu 

justo e ainda muito mais encantador. Era queria muito conhecer os Estados 

Unidos para aprender inglês e eu ainda teria além dos 6 meses de treinamento um 

período a mais. Eu teria casa e comida nos EUA por pelo menos 10 meses. Aquilo 

era maravilhoso. 

Dentro de uma semana eu estava dando entrada no formulário para solicitar a 

bolsa de estudos. Eu estava muito confiante que eu ia conseguir. Se eu 

conseguisse a bolsa, seria muito mais fácil para conseguir o resto do dinheiro e 

então realizar o meu sonho e o de tantas pessoas. Então eu recebi a resposta 

positiva. Eu tinha sido contemplado com uma bolsa de 50%. Na época o programa 

custava 3,900 USD (três mil e novecentos dólares) e mais a inscrição de 400 USD 

(quatrocentos dólares). Eu ainda teria que pagar minhas passagens do Brasil para 

os Estados Unidos e de lá de volta ao Brasil quando o programa terminasse. Eu 

tinha muitos amigos e sabia que eles iriam me ajudar a conseguir esse dinheiro. 

Eu recebi poucos dias para dar a resposta a organização. Se eu fosse fazer o 

programa teria que pagar a inscrição em poucos dias, para poder garantir minha 

bolsa, senão eu perderia a mesma para outra pessoa que estava interessado 

também. Bom, eu pensei, não posso demorar. Mas eu não tinha dinheiro algum 

guardado. Nunca precisei fazer poupança. Todo o meu dinheiro era gasto ao 

longo do mês, em viagens para encontros, reuniões, etc. e eu vivia bem dessa 

forma. Mas eu precisava arrumar o dinheiro se eu não quisesse perder “a 

oportunidade da minha vida”. Então fiz um pequeno empréstimo para pagar a 

inscrição e não perder a bolsa. Paguei. Escrevi-me para a turma de Agosto do ano 

seguinte (2012), mas teria que ir em maio por causa da minha bolsa e tinha que 

inscrever 3 pessoas. Tudo me parecia justo. 

Então, comecei a conversar com meus amigos, eles ficaram maravilhados com a 

ideia e ainda preocupados devido a minha ausência por quase 2 anos fora do país 

e longe das atividades do IPJ. Porém me apoiaram e se comprometeram me 

ajudar. Todos com quem eu falava ficavam orgulhosos com minha coragem de 

abandonar tudo para ir ajudar a África. Eu escutei diversas vezes meus amigos 

dizerem “você está realizando o meu sonho”. Aquilo para mim era confortante. Era 

a prova de que realmente eu não estava sozinho e que eles, todos eles, iriam a 

África comigo. 
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Minha família, especialmente minha mãe, não gostou muito da ideia. Eu iria 

passar muito tempo fora e ainda na África. Era tudo muito perigoso. E as doenças 

na África? E a segurança? Com que dinheiro tudo isso? Porque eu precisa ir? 

Esses eram alguns dos questionamentos dos meus familiares. Eu respondia tudo 

com a força das minhas palavras, como sempre tive. Não era apenas por mim. 

Meus pais compreenderam e mesmo sofrendo me apoiaram. Minha mãe começou 

a chorar desde o primeiro dia em que eu falei a ela desse projeto. Eu ainda nem 

havia feito minha inscrição na época quando falei com ela, mas ela desabou em 

prantos. 

Começamos a labuta de arrecadar dinheiro. Minha família e amigos fizeram rifas 

para juntar dinheiro. Comecei a trabalhar mais intensamente para ter melhores 

salários e começar a juntar dinheiro, já que eu nunca havia feito isso antes. Eu 

pegava trabalhos acadêmicos para fazer, projetos para escrever, para poder 

conseguir um dinheiro extra. Fazia serviços online. Privei-me de algumas regalias 

do meu salário, como roupa, passeios, festas, etc. Isolei-me da presença de 

muitos amigos, já não dava para conciliar uma jornada de quase 72h de trabalho 

quase ininterrupta com a vida social. Festas, barzinhos, passeios, etc. eram quase 

impossíveis. Eu me tornei uma lenda para meu grupo de amigos. Eu apenas 

trabalhava e trabalhava. Nada de lazer, nada de regalias, precisava manter meu 

foco: África. Mesmo sendo difícil para mim e para meus amigos e familiares eles 

me apoiaram em tudo. 

Diante de todas as dificuldades de tempo, eu não deixava as atividades sociais ao 

qual estava envolvido, pois foram estas que me impulsionaram a querer ir para 

África. Então eram estes os momentos para encontrar os amigos e fazer dali, além 

de espaço de militância, também um espaço de socialização e convivência. Meu 

trabalho passou a ser meu lazer e vice-versa.  

A cada dia ficava mais perto a realização do sonho. Eu sabia que seria um 

processo muito difícil abandonar tudo e todos para seguir para uma terra estranha, 

mas mesmo assim eu estava disposto a correr esse “risco” por amor à causa. 

Tentei ficar mais perto da minha família sempre que existia uma folga em meio a 

loucura do trabalho. Sabia que iria passar quase 2 anos fora do país. Eu tinha que 

me dividir entre o trabalho, as atividades sociais, a família, os amigos e mina vida 

pessoal. Nada foi tão fácil. 

Bem, estava se aproximando a data para minha partida, mas eu ainda não tinha 

sequer 50% de todo o valor em dinheiro que eu iria precisar. Eu só tinha 2 opções, 

ou desistia do sonho e dizer às pessoas que já não podia realizar em mim os 

projetos delas ou arrumar uma forma de conseguir todo o dinheiro que eu 

precisava. Eu fiquei com essa segunda opção. A solução encontrada foi fazer 
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outro empréstimo, agora muito maior do que o primeiro. Eu já tinha um 

empréstimo em meu nome que havia feito para minha irmã. Então, eu tinha que 

esperar a margem do contracheque ser liberada para poder fazer o novo 

empréstimo.  

Enquanto isso eu conversava com o IICD para vermos algumas possibilidades 

para facilitar minha jornada. Algumas outras opções me foram apresentadas, mas 

eu não conseguia ver a concretização delas em pouco tempo. Eu ainda nem tinha 

as passagens compradas, pois ou comprava as passagens ou pagava o valor dos 

outros 50% do programa. Sugeriram-me ficar um mês a mais no Brasil para 

conseguir juntar mais dinheiro e iniciar minha promoção do IICD e inscrever uma 

pessoa enquanto eu estava ainda no Brasil. Achei um tanto quanto impossível 

visto que ninguém iria se inscrever em um projeto, partindo de minhas explicações 

sobre ele, se eu ainda não tinha ido até lá para ver e experimentar com minha 

própria observação crítica. Nem todos teriam a coragem que eu tive de uma 

aventura como essa. E como mais um milagre acontecesse eu recebi uma 

comunicação de um grupo de brasileiros que já estavam lá fazendo sua parte de 

promoção do IICD e que estavam ajudando minha comunicação com a instituição, 

devido ao meu problema de inglês. Eles me disseram que a responsável pelas 

inscrições e bolsas de novos voluntários estava precisando fechar a turma de 

maio de 2012 com mais uma pessoa e que tinham uma bolsa disponível de 75%, 

pois uma pessoa havia desistido antes de iniciar o programa. Porém eu teria que 

chegar lá no máximo em uma semana, pois a turma iria iniciar no começo de 

maio, ou seja, oito dias após aquela minha conversa. Eu não tinha opção de 

escolha. Ou eu aceitava ou eu iria desistir do sonho. Então eu aceitei de imediato 

e acreditei que eu iria conseguir uma forma para conseguir o restante do dinheiro. 

No outro dia, fiz as compras das passagens para 8 dias após. Meus pais, meus 

amigos, meu emprego, ninguém sabia que eu iria assim tão rápido. Nem mesmo 

eu sabia. 

Comecei então, outro período da minha vida. A preparação intensa para ir aos 

Estados Unidos, para o IICD. De repente surge a margem para empréstimo em 

meu contracheque e eu poderia fazer o empréstimo, porém não tinha muito tempo 

para isso. Dei entrada nos papeis às pressas e a pessoa que estava na mediação 

trabalhou muito rápido devido a minha urgência. Eu já não ia mais ao trabalho, 

abandonei literalmente. Eu tinha muita coisa para organizar, inclusive passar a 

presidência do IPJ para a vice-presidente antes alguns dias da nova eleição de 

diretoria. Teria que deixar todos os documentos do IPJ assinados e em dia, teria 

muitas reuniões para fazer. Teria que terminar os trabalhos de assessoria na 

prefeitura que havia assumido. Ainda teria que preparar as malas. 
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Foi montando praticante um exercito de mobilização ao meu redor. Era uma 

corrente de pessoas trabalhando em conjunto para me ajudar a prepara tudo em 

pouco tempo. Eu teria que pegar o dinheiro do empréstimo e ainda fazer o cambio 

para dólar, mas não tinha tempo para isso. No caixa eletrônico do banco não era 

possível sacar uma quantia superior a R$ 800,00 diários, eu teria que ir até a boca 

do caixa para sacar todo o dinheiro, porém eu não tinha tempo de passar o dia 

inteiro em uma fila de banco para fazer isso. Na minha cidade não fazia cambio, 

teria que ir a Recife, duas horas de distância da minha cidade, para fazer o 

cambio, mas eu também não tinha o dinheiro em minhas mãos. Estava no banco. 

Enfim chega o dia da viagem. Meu voo saia as 17:30h do aeroporto de Recife, eu 

precisava estar lá ao menos as 16h para realizar o check-in. Todo o dinheiro que 

consegui tirar da conta não era suficiente para minha viagem, mas era o 

necessário para pagar a restante dos 25% do programa quando eu chegasse lá, 

porém eu tinha que fazer o câmbio. Meu cunhado então sai muito cedo e vai ao 

Recife para fazer o cambio para mim enquanto eu terminava de organizar minhas 

coisas. Eu ainda tinha que assinar alguns documentos no IPJ, entregar alguns 

materiais do trabalho, me despedir de algumas pessoas, fazer algumas ligações e 

enviar alguns e-mails. Enfim, era muita coisa para pouco tempo. 

Eu queria chegar cedo ao aeroporto para poder me despedir dos amigos e amigas 

que iriam me encontrar lá. Então marquei com um táxi para me buscar em casa ao 

meio dia para não atrasar de forma alguma. Bem, carro estacionado, malas dentro 

do carro, coração apertado e pronto para a partida. Não andamos 500 metros e o 

carro deu problema. Algo não estava bem. Chamaram então um mecânico, ele 

olha e diz que precisa fazer alguns reparos. Uma hora se foi esperando esse 

conserto e meu coração aumentando o desespero e a ansiedade. Enfim o carro 

funciona e começos a sair, um pouco mais de 13h. Mais uma vez, pouco mais de 

500 metros e o carro para de novo. Não tínhamos chegado nem no centro da 

minha cidade ainda para pegar a estrada para o Recife. Era ao menos duas horas 

de viagem se tivéssemos sorte de um tráfico livre. Exigimos do motorista outro 

carro, pois eu não poderia ficar esperando que ele consertasse o carro e ainda 

desse problema no meio da rodovia onde não houvesse ajuda. Eu não podia e 

nem queria correr esse risco. 

Enfim, outro carro aparece para o socorro e pouco mais das 14h da tarde 

pegamos a estrada para o Recife. Meu coração acelerava a cada instante. Comigo 

iam minha mãe e mais duas irmãs. Esperavam-me no aeroporto algumas amigas 

do trabalho e meu cunhado que deveria fazer o cambio para dólar. Enquanto o 

carro avançava rodovia adentro algumas ligações para me certificar de que tudo ia 

bem. Enquanto eu pressionava meu cunhado para correr com o cambio e me 
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esperar no aeroporto, pois eu não teria tempo para esperá-lo, minhas colegas me 

pressionavam no aeroporto dizendo que eu estava atrasado e iria perder o voo. 

Chego ao aeroporto com poucos minutos para encerrar o check-in. Minhas amigas 

me aguardavam na fila. Eu simplesmente saltei do carro, dentro do 

estacionamento, portando apenas meus documentos enquanto minha família 

procurava carregar minhas malas até o balcão de embarque. Com o telefone na 

mão e o fôlego se partindo de tanto correr aeroporto adentro encontro com minhas 

amigas que desesperadas me apresentam a fila para o check-in. Enquanto eu 

esperava minha vez, minha família, com ajuda de uma amiga minha, encontra 

minha posição e me entregam as malas para o despache. Ao receber o ticket de 

embarque eu só tinha apenas cinco minutos para encontrar o portão e embarcar. 

Eu não tive tempo para pensar, para me despedir, para conversar com ninguém e 

nem para tirar fotos. Enquanto eu organizava os documentos, fazia as últimas 

ligações minhas amigas tiravam fotos e me abraçavam chorando. Eu não podia 

chorar, não tinha tempo. Eu estava anestesiado. Tomado de preocupação. 

Encontramos o portão de embarque. Esse era o momento de dizer “adeus” e 

partir. Aquela situação foi tão difícil que quase me esqueço do meu dinheiro com 

meu cunhado. Ele então aparece nos últimos minutos e me entrega o dinheiro. Eu 

não tinha mais um real sequer na minha bolsa. Eu ainda iria fazer conexão no 

aeroporto de Brasília e pegar lá meu voo internacional. Iria esperar lá ao menos 3 

horas antes de pegar o próximo avião e seguir então para os Estados Unidos. 

Uma das minhas amigas, que trabalhou comigo um longo período enquanto eu 

estava na Pastoral da Juventude e também no Instituto de Protagonismo Juvenil 

me pergunta se eu tenho dinheiro em reais para poder comer em Brasília e eu, 

sem conseguir me conectar com aquela realidade eu digo que devo ter alguns 

trocados. Na realidade eu acho que tinha sobrado R$12,00 (doze reais) de alguma 

coisa que eu havia comprado antes. Então essa minha amiga tira de sua bolsa 

algum valor em dinheiro e coloca no meu bolso. Aquele momento me mostrou o 

quanto tudo aquilo representava para todos meus amigos. 

O rápido momento de despedida foi doloroso, por dois motivos. Eu não tinha 

tempo de conversar com meus amigos e amigas, como eu havia planejado e 

depois porque não dava para sequer fazer uma pose em conjunto e tirar a última 

foto para levar de recordação. O abraço na minha mãe conseguiu arrancar de mim 

as lágrimas que ainda não tinham caído devido à anestesia da correria. Foi muito 

rápido. O abraço foi como eu dissesse, estou indo passar alguns dias noutra 

cidade e logo volto, mas ao mesmo tempo foi intenso. Eu peguei minha bolsa de 

mão e entrei no portão. E as lágrimas escorriam pelos rostos da galera que dava 

tchau por entre as portas de vidros. Eu não tinha mais telefone a partir dali. Não 
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dava mais para me comunicar com eles. Carregava uma pequena agenda com 

todos os números que havia no meu antigo celular. 

Ao chegar em Brasília, encontrei um telefone publico e com minha agenda 

telefônica na mão ligo a cobrar para meu pai para dizer que tudo estava indo bem 

e que dissesse a minha mãe que poderia dormir sossegada. Se minha amiga não 

me tivesse doado dinheiro eu não poderia comer no aeroporto, visto que a comida 

é extremamente cara em relação ao que se vende fora. Aquele tempo de espera 

no aeroporto de Brasília não era nada comparado às doze horas que eu iria ficar 

esperando entre uma conexão e outra no aeroporto em Panamá. Mas enfim, o 

sonho estava se tornando realidade. Isso era o suficiente. 

Então passo o tempo de espera nos aeroporto de Brasília e Panamá e estou indo 

a Chicago. Lá eu chegaria às 00h do horário local, ainda teria que passar pela 

polícia de imigração e esperar a noite no aeroporto até as 5h da manha para 

pegar o ônibus até a próxima cidade onde a equipe do IICD estaria me esperando. 

Eu não conseguia dizer uma palavra sequer em inglês, embora tivesse feito um 

curso intermediário há 2 anos. Toda a atmosfera da correria me colocava numa 

situação em que era difícil raciocinar e me acalmar. 

Bem, mas tudo ocorreu bem. Eu já estava do lado de fora do aeroporto com 

permissão de estadia por 6 meses nos Estados Unidos. Agora era esperar o 

horário do ônibus. Se tudo deu certo até agora, no ônibus seria fácil. E foi. 

Cheguei a cidade de South Bend como era previsto, me sentei e esperei a equipe 

do IICD ir me buscar. E assim aconteceu, minutos depois estaciona um carro do 

lado de fora entra um homem e vem ao encontro e pergunta você é José? Com 

um sotaque americano, mas tentando falar em espanhol eu estranho aquela 

pronuncia que soa um outro nome para mim e automaticamente digo NÃO. E ele 

sai dentro do aeroporto procurando o tal “Rossé” que ele procurava. Então eu 

procurei dentro das minhas habilidades e tentei uma comunicação com ele quando 

ele já estava voltando para ir embora e pergunto o nome dele, ele me responde, 

então me recordei do e-mail que havia recebido um dia atrás dizendo o nome da 

pessoa que iria me buscar. Então eu pergunto, a pessoa que procura é José 

Aniervson? Ele me mostra um papelzinho escrito meu nome e então eu sorri e 

digo sou eu mesmo. Parece que meu temor se acaba naquele instante. Entramos 

no carro, outra pessoa já estava dentro do carro me esperando. Fomos 

apresentados, ela falava português, aquilo que deixou mais aliviado. Começamos 

então a seguir para o IICD, minha nova casa durante os próximos 6 meses. Eu 

olhava a paisagem encantado. Eu não conseguia acreditar que eu estava nos 

Estados Unidos. O sonho estava se concretizando. E a viagem segue. 
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Primeiros dias no IICD e o desejo de voltar para casa 
 

 

Fonte: Acervo Pessoal 

 

Cheguei no IICD no sábado por volta das 11h – 12h, dia 05 de maio de 2012. Meu 

grupo de estudo iniciava na segunda-feira, dia 07. Eu teria quase dois dias para 

me instalar e me acomodar. Também dava para conhecer outras pessoas e ir me 

enturmando. Dividia quarto com um colombiano que também iria fazer parte do 

meu grupo. Gente muito boa. Nossa comunicação não era das melhores. Ele 

falava muito bem inglês e eu mal conseguia falar Thank you. Eu conseguia 

entender ele em espanhol, mas ele não entendia português. Eu precisava de uma 

ajuda para me comunicar, durante muito tempo. 

A escola era linda. Um espaço verde enorme e ainda uma linda floresta ao redor. 

Eram dois grandes prédios. Um apenas com os alojamentos dos voluntários e de 

toda a equipe de trabalha na escola, professores e direção. E outro com o espaço 

para os estudos, cozinha, escritórios, etc. Este era um prédio com uma arquitetura 

muito bonita. A parte interna era praticamente toda de vidro. Era realmente um 

lugar muito aconchegante.  

Logo mais a tarde fui apresentado a Diretora Geral do IICD e a outros voluntários 

que estavam por lá. Outros ainda estavam chegando. Por fim, conheci alguns 

brasileiros e brasileiras que já tinham chegado alguns meses antes de mim 

também para fazer o voluntariado. Pessoas maravilhosas. Não tinha, naqueles 

dias, muitas pessoas na escola, pois alguns estavam fazendo fundraising, que é a 

captação de fundos que cada um deve fazer para poder ir à África. Bem, poder 

encontrar outros falantes do português foi muito bom, pois ai eu conseguia me 

comunicar sem problemas algum. Trocávamos muitas conversas. Nos tornamos 

amigos. 
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A segunda-feira chegou e então meu grupo de estudos iniciou. Tivemos uma 

reunião logo cedo pela manhã com a explicação de todos os procedimentos, e 

também com a apresentação individual de cada um. Eu não entendia quase nada. 

Apenas olhava e sorria, de uma forma que não ficasse tão na cara de que eu 

estava apenas ali de corpo presente. Consegui, com muito esforço e dificuldade, 

dizer meu nome, país e minha profissão, isso em inglês. Nem mesmo eu era 

capaz de entender o que eu estava tentando me comunicar. Assim passamos a 

manhã. Recebemos um livro com as informações do programa e da escola, como 

um todo. Uma parada para o almoço e o retorno para continuar a conversar e ler o 

material que estava no livro. Para mim aquilo era apenas um teatro, eu não 

conseguia me comunicar e nem entender o que eles estavam conversando. 

Depois nos apresentaram uma lista de áreas de responsabilidade que cada um 

teria que escolher, pois na escola cada um deve ser responsável por uma área. 

Entre essas áreas tínhamos limpeza, cuidar dos carros, comida, esportes e 

programação noturna, finais de semana de construção e também o fundraising 

(captação de recursos). Eu não conseguia entender nada do que estava escrito no 

papel então eu não era capaz de saber qual responsabilidade era a melhor para 

meu perfil. Então usei uma tática diferente. Vou escolher a mesma área que outra 

pessoa com quem me senti mais próximo. No meu grupo apenas existia uma 

mulher, uma coreana. Jovem, deveria ter em torno de 20 a 21 anos eu acredito. 

Então, na apresentação dela, achei-a meiga, então eu pensei, a área que ela 

escolher eu escolho também. E assim o fiz. E foi a minha sorte. Eu só descobri 

isso mais a frente. 

 

Fonte: Acervo Pessoal 
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A Luciane era a brasileira com quem eu mais conversava. Ela foi uma das que 

facilitou a minha conversa com a equipe do IICD antes de eu chegar por lá, 

embora não tenha sido ela a responsável pela minha inscrição, que tinha 

acontecido há 1 ano atrás. A Luciane e eu tínhamos algo em comum e gostamos 

um do outro logo no primeiro encontro. Foi algo mágico. Parecia que já nos 

conhecíamos há anos e naquele dia era apenas um reencontro depois de algum 

tempo distantes. A Lu, era como eu a chamava e praticamente todos do IICD, 

ouvia minhas preocupações e minhas lamentações, quase todos os dias. Ela 

sempre tentou, e conseguia, de forma mágica, me fazer sentir melhor. A conversa 

com ela me levava de volta às minhas ações humanitárias do Brasil e me fazia 

sentir por perto toda aquela equipe militante de jovens protagonistas que sabiam o 

que queriam e porque lutavam. A Lu de alguma forma foi minha “guru” na minha 

estadia no IICD e por algum motivo ela dizia o mesmo de mim. E quando por 

algum motivo precisávamos passar alguns dias longe um do outro, as ligações 

diárias era a forma de nos tele transportar e ficar mais perto. A Lu era do tipo 

mulher-jovem. Não gostava de revelar sua idade, mas tinha mais de 30 anos, 

embora ela não aparentasse. O espírito jovem dela era capaz de fazê-la aparentar 

jovem mesmo no corpo. Era do tipo muito experiente na vida. Sem filhos, com 

experiências de trabalho em áreas diferentes, paulistana, mas com mãe 

pernambucana. Eu deveria abrir uma seção desse documento apenas para falar 

da Luciane, mas o quanto eu falar não seria o suficiente para descrevê-la.  

É claro que outros brasileiros marcaram minha vida a exemplo do Deyvid que 

também tinha me ajudado na comunicação com a equipe do IICD antes da 

Luciane assumir essa responsabilidade. Também o Renato que junto com a 

Luciane mediaram meu contato. A Dandara que é uma linda e meiga jovem. 

Acredito que a mais jovem de todos nós. Acredito que apenas 18 aninhos. O Jon 

que era uma figura e um dos poucos brasileiros com temperamento forte e que de 

alguma forma sobressaia em algumas situações. A Loriana era outra brasileira 

que assim como a Lu fez história comigo. A Lori, que era como eu a chamava, 

também foi da PJ, então nós tínhamos muito em comum e também o mesmo 

prisma de vida. Também nos tornamos muito íntimos. O Maurício era do tipo 

baiano, pela energia e simplicidade. Embora fosse do estado do Espírito Santo era 

do tipo todos os povos. Era a figura em pessoa. Do tipo quero estar junto dele. 

Depois do tempo vão surgindo outras pessoas, de outros países que vão 

ganhando espaço em nossos corações. Como era o caso da Luiza que era 

colombiana e namorada do Maurício. A chamavam de brasileira do Paraguai, pois 

ela falava português com um sotaque espanhol. Ela era o tipo de pessoa forte e 

que todos os brasileiros confiavam nela para estar nas reuniões onde reuníamos a 
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comunidade brasileira no fim de noite. Ela era quase do bando dos falantes do 

português. A tal ponto que ela precisava lembrar que não era brasileira e que 

precisava que nós falássemos devagar e explicasse algumas gírias.  

Bem, embora conversássemos entre nós brasileiros os nossos problemas e 

dificuldades de forma aberta, era com a Lu que eu me abria verdadeiramente. 

Logo nos primeiros dias de IICD eu cheguei para conversar com a Lu. Eu estava 

insatisfeito. Eu não tinha claro, ou ao menos não queria enxergar ainda o real 

motivo, então coloquei culpa no inglês e na minha falta de comunicação. Transferi 

para o problema da linguagem o real problema da minha insatisfação do IICD. 

Acredito que assim era mais fácil aceitar algumas coisas. Então eu disse a ela que 

eu queria mudar de turma, pois eu queria aprender inglês primeiro e eu sabia que 

assim eu iria conseguir diálogo e apresentar minhas opiniões. Embora eu não 

compreendesse do que eles falavam eu conseguia entender a filosofia da 

discussão. Meu problema é que nunca me calei diante de nenhuma discussão 

unilateral e agora eu estava diante de uma situação em que eu não tinha 

escolhas.  

A situação em que me obrigava a calar me destruía por dentro. Então eu queria 

aprender inglês. Talvez eu estivesse interpretando de forma errada, já que eu não 

entendia inglês, porém eu nunca me enganava tão fácil em nenhuma situação. As 

conversas com a Lu me fez perceber que o melhor era eu continuar no meu grupo 

e me esforçar mais para aprender inglês, pois se eu mudasse de equipe eu iria ter 

que ficar pelo menos 3 meses mais e isso não seria bom para mim. Eu não 

entendia o motivo, mas ela me convenceu. E assim eu fiz. Comecei a estudar 

inglês o máximo que eu podia, porém tempo era algo que não se tem na vida no 

IICD.  

O dia no IICD inicia as 7:30h da manhã com o café da manhã. Logo mais as 8h 

você participa de um Morning Course (curso da manhã) que vai até as 9h. É 

sempre algum tema de apresentação liderada pela Diretora Geral ou por algum 

professor. Dificilmente é algo que interessa ou que pode fazer diferença no seu 

trabalho na África, mas você é obrigado a participar. Depois das 9h as 9:30h tem o 

Cleaning Time (hora da limpeza) onde em grupos vamos limpar as instalações da 

escola. A partir das 9:30h iniciam os trabalhos em grupo. Cada grupo, o meu era o 

May Team 2012 (equipe de maio de 2012) deveria fazer aquilo que estava em sua 

programação. E assim íamos até as 13h onde parávamos para o almoço e logo as 

14h voltávamos seguindo as atividades dos grupos até as 17h. Depois, das 17h às 

19h era o tempo para o esporte. Às 19h serviam o jantar e às 20h iniciava o 

evening program (programa da noite) que era mais uma forma de fazer com que 

todos estejam juntos. Às vezes era exibido um filme, um jogo, ou qualquer coisa 



 25 

sem utilidade alguma. Mas aquele momento deveria existir. Íamos até as 21:30 - 

22h onde encerrava o dia.  

Depois de um dia intenso, se eu quisesse fazer algo, como estudar inglês, 

conversar com meus amigos, lavar roupa, descansar, ou qualquer coisa do tipo eu 

teria que encontrar meu próprio tempo, mas eu teria que estar, sem falta, nas 

horas de programação da escola. Eu não conseguia imaginar como eu iria realizar 

tamanho feito, se não sobrava espaço para acessar a internet e conversar com a 

família, com os amigos ou estudar inglês.  

O que eu tinha ao meu favor era a habilidade de fazer mais de uma coisa ao 

mesmo tempo. Então, enquanto eu tentava dar conta da quantidade de estudos 

que o programa do IICD obriga-nos a fazer, responder atividades, assistir filmes, 

fazer investigação, etc. e tudo isso sem o mínimo de conexão com o trabalho que 

você irá desenvolver na África; enquanto eu lidava com essa quantidade de 

material que não fazia a mínima diferença para mim e para os outros, eu acessava 

a internet, estudava inglês online e ainda conversava com os amigos, para me 

sentir mais perto de casa. 

Nada daquilo fazia muito sentido para mim e também não fazia sentido para meus 

companheiros de turma, que também partilhavam seus sentimentos. O problema é 

que aquilo fazia parte do programa ao qual nos submetemos e se não 

estivéssemos gostando a atitude era simples, o IICD está de portas abertas para 

você ir embora. Não existia nenhuma possibilidade de mudança. Muitos que 

tentaram mudar ou saíram, pois não tiveram sucesso ou foram expulsos, pois para 

a equipe diretora estes não estavam assumindo a responsabilidade e a vida no 

IICD. 

E o que eu deveria fazer? Eu sabia, a partir de minha experiência de vida, o que 

era ativismo. Eu sabia, desde a minha infância como trabalhar em equipe e como 

mobilizar um grupo de pessoas que desejam atuar pela mesma causa, mas 

infelizmente não era nada do que eu via naquela organização. Tinha algo entre 

teoria versus prática que não estavam em comunhão e eu não entendia o que era. 

O que eu queria mesmo era ir à África. Eu tinha deixado tudo para viver o meu e o 

sonho de muitas pessoas. Então, a África sempre foi meu foco quando diversas 

vezes pensei em desistir. Eu pensava que eu não era capaz de chegar a África 

sem aquela ajuda do IICD. Sempre pensei que isso fosse impossível. 

Convenceram-me disso. Por isso resisti.  
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Fundraising: uma experiência que pode mudar sua vida para 

sempre 
 

Está aqui uma das outras diversas obrigações da vida no IICD que pode mudar 

sua vida para sempre: Fundraising. Para nós brasileiros fundraising significa 

captação de recursos, levantamento de fundos. Para o IICD em Michigan deve 

significar aquisição de 6,000 USD (seis mil dólares) por pessoa em cada grupo. 

Você não tem muita opção, ou melhor, você não tem nenhuma opção. A regra é 

clara. Se você não levantar 6,000 USD você simplesmente não vai à África. E para 

que serve esse dinheiro se eu já paguei uma taxa do programa que custava 3,900 

USD (três mil e novecentos dólares) mais uma inscrição de 400 USD? Bem, era 

para pagar suas passagens de ida e volta para a África, para pagar os 

medicamentos contra malária que você precisava tomar uma vez por dia, vacina e 

visto, segundo o que informava o IICD. 

Cada equipe tem um dinheiro de caixa que seria para pagar as viagens onde 

vamos fazer o fundraising. Então, era uma quantia que não tenho certeza, mas era 

mais do que 2,000 USD (dois mil dólares) para toda a equipe. Com esse dinheiro 

pagávamos a gasolina das viagens. Também tínhamos um dinheiro para a 

comida. Cada pessoa recebia 3.50 USD (três dólares e cinquenta centavos) por 

dia para gastar com comida. Parece pouco? Sim, é muito pouco. Mas era o que 

nos davam. Se juntássemos o dinheiro de todos do grupo e de todos os dias, 

poderia dar mais de 40 dólares e dava pra comprar uma comida legal, ou até 

material para cozinhar em casa. O problema é que fazíamos fundraising 

separados, então cozinhar arroz e feijão, por exemplo, não dava tão certo porque 

tínhamos que levar para o lugar onde íamos passar o dia. A solução? Fazer 

sanduiche e comer com alguma fruta e água ou refrigerante, que é muito barato 

nos Estados Unidos. Afinal, qualquer coisa relacionada a fast food3 é muito barato 

por lá. Por isso têm uma população mais gorda do mundo, ao menos em minhas 

estatísticas visuais.  

Também não é apenas isso. Temos que decidir qual cidade iremos. Não pode ser 

qualquer uma. Precisa ser uma que tenha uma estimativa de população rica ou de 

classe média alta. Não dá para ser uma cidade pequena onde seja considerada 

pobre. Nesses lugares não circulam muito dinheiro. Decidido a cidade, é hora de 

encontrar os lugares para pedir dinheiro. Ah, quase me esqueço de explicar como 

é o fundraising. Em poucas palavras, você fica em frente a um supermercado, na 

porta de saída, por exemplo, esperando os clientes saírem. Abordamos os clientes 

com uma caixa de doações na mão e uma espécie de cartaz com fotos e textos 

                                                           
3
 Tipo de comida rápida, como batata frita, sanduiches, hambúrgueres, refrigerante, etc. 
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sobre a África. Uma frase parece ser meio que comum entre todos “would you like 

to support volunteers going to Africa?”4 alguns outros com inglês mais fluente 

ainda completam esta frase com algo ainda mais apelativo e comovente. Então, 

algumas pessoas param e perguntam o que é aquilo e para quê. Explicamos, 

damos um folder e alguns fazem uma pequena doação. Outros passam e como se 

nós não estivéssemos ali, simplesmente nos ignoram. Mas se você tiver muita 

sorte vai ter uma hora que vai passar alguém de bom coração e fará a doação de 

5 USD (cinco dólares), 10 USD (dez dólares) ou quem sabe mais. Afinal o dia de 

trabalho começa muito cedo, algumas vezes às 8h da manhã e se for um dia bom 

deve ir até às 20h. Alguns vão até mais tarde. Eu já fiz fundraising das 21h às 4h 

da manhã em um restaurante brasileiro que tinha muito movimento a noite. 

 

Foto: Tae-Ku Yeo 

 

                                                           
4
 Você gostaria de ajudar voluntários indo para a África? 
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Bem, os Estados Unidos não parece ser muito violento, nunca fomos roubados. 

Apenas uma colega de outra equipe que teve o vidro do carro quebrado e sua 

bolsa com dinheiro e passaporte roubados. Tudo é questão de sorte não é? 

Pode mudar para sempre sua vida, pois se você é uma pessoa como eu que 

talvez não conseguisse viajar com suas próprias finanças para os Estados Unidos 

e conhecer vários estados e cidades diferentes em pouco tempo, isso pode ser 

encantador. Eu conheci lugares lindos e também pessoas maravilhosas. Conheci 

Flórida, Texas, Indianapolis, Georgia, Michigan, Ilinois, e outros estados que 

passei enquanto viajava. Conheci o maior aquário do mundo na linda cidade de 

Atlanta. Conheci também a melhor pessoa do mundo, depois começamos a 

namorar e estamos até hoje e dissemos que seria para sempre. E será. Se você 

tiver sorte também pode mudar sua vida assim para sempre, como foi comigo. 

Quem sabe também o seu corpo não fica mais forte e também sua personalidade. 

Afinal, você terá que trabalhar uma longa jornada por vários dias, sem parar. 

Algumas vezes apenas um final de semana, outras vezes por 12 a 15 dias 

seguidos. São apenas, algumas vezes, umas 10 a 12 horas em pé em frente ao 

supermercado. Se for sortudo, pode encontrar uma sombra embaixo do toldo. Se 

você não comer muito como eu, poderá conseguir passar o dia inteiro com no 

máximo 2 sanduiches e 2 ou 3 garrafinhas de água mineral ou uma latinha de 

refrigerante. Mas é claro que nada te impede de comprar comida com seu próprio 

dinheiro. É claro, se você tiver dinheiro. Depois de uns 3 a 4 dias a “pão e água” 

você começa a sentir necessidade ao menos de uma batata frita, arroz, carne e 

qualquer outra coisa do tipo. Não há escolhas, vais ter que comprar em algum 

momento alguma comida com seu próprio dinheiro. Se não tiveres, vais ter que 

pedir a alguém. Às vezes os supermercados também dão comida. Você poderá 

perguntar ao dono ou gerente se eles podem fazer uma doação de comida. Eu já 

recebi algumas doações de comida em alguns lugares. Eu sempre fui sortudo. 

Quem sabe você também não tem a sorte de encontrar algum milionário 

americano fazendo compras no supermercado que você está pedindo dinheiro e 

ele tem um bom coração e faz uma doação de 10,000 USD (dez mil dólares) e ai 

seus dias de fundraising estão ao fim. Eu não tive essa sorte. Infelizmente. Ah, e 

não pensem que vai ser contado seu dinheiro como parte da sua arrecadação. O 

valor é geral. Do grupo todo. Isso não é ruim, na verdade. Se não fosse assim eu 

não teria ido a África. Os coreanos sempre tiveram mais chances de fazerem mais 

dinheiro, pois eles são mais abertos para doarem entre eles. Enquanto eu recebia 

doações entre um dólar por cada pessoa eles recebiam 20, 50 e até 100 dólares 

por pessoa. Trabalhávamos em equipe. 
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Minha equipe era composta, no inicio de dez pessoas. Eu era o único brasileiro na 

equipe. Se cada pessoa teria que conseguir 6 mil dólares a nossa equipe ao todo 

deveria levantar um valor de 60,000 USD (sessenta mil dólares) para que 

pudéssemos ir a África. Cada um de nós já havia pagado o valor da inscrição que 

era de quatrocentos dólares mais o valor de quatro mil e novecentos dólares da 

taxa do programa. Alguns como eu receberam bolsa e deveria ao invés de pagar o 

valor integral ter que fazer inscrição de mais voluntários, que dava um retorno 

ainda maior para a organização, visto que o programa se tornava ininterrupto e 

fazia circular mais pessoas e mais dinheiro.  

Então deixa eu fazer as contas. Dez pessoas pagando 400 USD de inscrição dão 

4,000 USD. Depois cada um pagando mais 4,900 USD da taxa do programa dá 

49,000 USD (a taxa do programa quando fiz minha inscrição no final de maio de 

2012 era de 3,900). Com mais 60,000 USD de fundraising dá um total geral de 

113,000 USD (cento e treze mil dólares). Eu me pergunto se esse dinheiro é 

suficiente para 10 pessoas passarem 6 meses na África. Em Moçambique, por 

exemplo, R$ 1,00 equivale a mais ou menos a 15 meticais5. Se fizermos essa 

comparação em dólares veremos então diferenças enormes. Então, era fato que 

com o valor de mais de cem mil dólares eu conseguiria abrir uma empresa em 

Moçambique e morar por lá para sempre. E como então o IICD usava todo esse 

dinheiro? Sem contar que esses valores são em cada equipe. Então durante um 

ano o IICD se formam 4 turmas, em torno de 10 a 15 pessoas em cada equipe. 

Façam as contas e tirem suas próprias conclusões. 

Para ajudar a manter a escola o IICD ainda conta com o Clothes Collection, que 

são doações de roupas e sapatos usados. Existem várias caixas espalhadas por 

algumas cidades. As pessoas doam suas roupas e sapatos e então o IICD vende 

para uma empresa que revende roupas de segunda mão. Sobre esses boxes de 

doções existem várias denúncias de desvio de dinheiro e mau uso do mesmo. A 

organização Planet Aid6 já foi denunciada várias vezes com alegações de fraude. 

Para saber mais é só pesquisar no  google sobre o envolvimento entre o Tvind7 e 

a Planet Aid.  

Além do cansaço físico e muitas vezes incapacidade motora você precisa se 

manter firme e forte na captação de dinheiro. Não pode parar. Se por algum 

motivo você precisa estender algum dia a mais de viagem de fundraising, porque 

precisa descansar antes de voltar ao IICD, já que muitas vezes a equipe gasta 

muito mais de 10 horas na estrada, você terá que ficar um dia a mais no IICD 

antes de ir à África. Parece-me justo, se não fosse trágico. Porque é trágico? Pelo 
                                                           
5
 Meticais: moeda nacional moçambicana. 

6
 Planet Aid é uma organização ligada à Federação Humana People to People. 

7
 Tvind é como era chamado o grupo de pessoas que iniciaram a organização na Dinamarca. 
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simples fato do cansaço mental que você vem passando ao longo de no mínimo 6 

meses seguidos. Não há descanso. Não há folga. Não se pode parar. 

Em algum momento da arrecadação do dinheiro a única esperança é se alguém 

desistir ou for expulso do programa, como foi o caso da minha equipe. Existem 

seus benefícios e malefícios. Parece positivo o fato de que cada desistência 

significa menos 6,000 USD (seis mil dólares) ao passo que por cada pessoa que 

deixa o programa, por vontade própria ou por ter sido expulso pela direção, é 

retirado 10% (dez por cento) do valor total da arrecadação feita até aquele 

momento. Os professores para justificarem essa ação dizem que o IICD investe 

muito tempo e dinheiro em cada pessoa, então se a pessoa deixa a escola é justo 

retirar uma parte para cobrir os gastos daquela pessoa, como comida, por 

exemplo. Parece-me até que a pessoa veio ao IICD sem pagar nada. Mesmo que 

a pessoa seja “bolsista” ela terá que matricular alguém, ou algumas pessoas, e 

cada uma dessas matrículas geram mais dinheiro. Geram mais pessoas e mais 

pessoas. 

 

Foto: Tae-Ku Yeo 

 

De uma única vez saíram 4 pessoas da minha equipe. Duas delas foram expulsas 

pela diretora numa reunião que durou dois dias de pura pressão. As outras duas 

desistiram, uma porque o seu “primo-irmão” tinha sido expulso e ele não iria ficar 

no IICD sem o mesmo e o outro porque alegava não ter conseguido compreender 

qual o tipo de metodologia que o IICD usava para promover tais programas. 
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Esta reunião que durou dois dias de intenso sofrimento e pressão psicológica 

trouxe diversas sequelas, entre os membros restantes e também em relação às 

demais equipes que estavam na escola.  

Dois professores e a diretora reunidos com nossa equipe dentro da sala, em 

círculo. Os olhos se cruzavam como se alguém precisasse ser fuzilado, como se 

alguém tivesse que ser exterminado, para imperar o respeito e a disciplina 

naquele quartel, desculpe, naquele instituto. Éramos dez, seis de nós tínhamos ido 

à Flórida e os outros quatro a Indianapolis para pedir dinheiro nos supermercados.  

A equipe da Flórida em meio a tantos atropelos, alguns causados por 

desentendimento de equipe, outros pelo cansaço físico e mental com que a vida 

no IICD proporcionava e ainda outros por questões técnicas, não conseguiram 

uma boa quantia em dinheiro. O valor total arrecadado somava apenas 352,00 

USD (trezentos e cinquenta e dois dólares) em mais ou menos doze dias de 

fundraising. Além de problemas interpessoais, chuva, falta de permissão nos 

supermercados, o carro que quebra e fica por mais de 4 dias no conserto, dinheiro 

que some, entre outros. Eu que também fazia parte da equipe sabia, e era óbvio 

que iríamos ter problemas ao retornar para o IICD com aquela quantia de apenas 

272,00 USD (duzentos e setenta e dois dólares) já que sumiram 80,00 USD 

(oitenta dólares) inexplicavelmente. Chegamos a sugerir o cancelamento da 

viagem e voltar para casa ou a troca de lugar e tentar a sorte em outra cidade, 

mas não fomos ouvidos pela cúpula maior do Instituto. Tínhamos que dar o 

máximo de nós já que estávamos na Florida e voltar parecia não ser uma boa 

ideia. Ficamos. E o final foi uma reunião de dois dias e menos quatro membros na 

equipe. 

Eu já tinha percebido desde o princípio o objetivo central daquela reunião. Não só 

bastava passar na cara que estávamos apenas passeando e nos divertindo ao 

invés de estarmos pedindo dinheiro, era necessário humilhar, pressionar, colocar 

uns contra os outros, semear rancor e discórdia. Eles conseguiram.  

Eu sabia que em momento nenhum nossa opinião era importante, então 

precisávamos mesmo era calar a boca e aceitar as coisas calados, se 

quiséssemos ir para a África. Sempre estávamos errados. Sempre! Por mais que 

tivéssemos motivos para justificar não bastava. No final da conversa precisávamos 

nos sentir mal, humilhados. Precisávamos nos sentir e nos auto declarar culpados. 

Se assim não fosse, a reunião não chegava ao fim.  

Escutei várias vezes que aquele não era um lugar para realizar sonhos de 

ninguém de ir a África. Ali só ficava quem era forte, quem queria desenvolver a si 

mesmo e se comprometer com a vida no IICD. Quem não quisesse estava 
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convidado a ir embora. Simplesmente assim. E meu sonho? Eu me perguntava, 

mas não tinha respostas, ou talvez não quisesse vê-las naquela época. 

Mais tarde, um quinto membro da nossa equipe vem a desistir do programa. 

Segundo ele, o mesmo precisava resolver assuntos de seu restaurante na 

Colômbia que não dava para resolver por telefone e/ou email. Então ele se foi. E 

com ele foi também a obrigação de mais 6,000 USD. Éramos apenas cinco 

pessoas agora. Tínhamos que levantar a quantia de 30,000 USD. Estávamos 

confiantes, afinal o valor diminuiu para a metade do preço.  Mas ia continuar 

sendo difícil, visto antes sermos dez pessoas pedindo agora seríamos apenas 

cinco. 

 

Hands to Work e Building Weekend 

 

Essas duas palavras “Hands to Work”8 e “Building Weekend”9 estão no meu 

imaginário como situações por um lado frustrante e por outro aterrorizante. O 

simples fato de que muitos de nós voluntários não temos a experiência da labuta 

diária do “trabalho pesado” somos de todas as formas pressionados a esse tipo de 

trabalho.  

Não há escolhas (mais uma vez). Isso faz parte do conjunto de filosofias do 

programa de voluntariado do IICD. Se você tiver muita sorte, mas muita sorte 

mesmo, você pode ser escalado para algum trabalho interno, como cozinha, 

limpeza, etc. Bem, se você então estiver na lista de trabalhos do lado de fora do 

IICD é torcer para que o calor ou frio colabore. 

O hands to work se procede da seguinte maneira. Todas as sextas-feiras das 14h 

às 17h existem um mutirão de trabalhos diversos no IICD. Esses trabalhos 

incluem situações diversas, tais como, limpeza da cozinha; limpeza dos vidros da 

escola (a escola é quase 80% feita de vidros); limpeza dos carros; trabalho na 

horta; consertos em geral; e outros tipos de trabalhos pensados pela equipe que é 

responsável por esta área. 

O building weekend por sua vez acontece normalmente uma vez no mês, na sexta 

e sábado, das 8h às 17h em ambos os dias. Os trabalhos são semelhantes aos do 

hands to work, porém agora você terá que trabalhar durante dois dias seguidos. 

Sem parar. Sem escolhas. 

                                                           
8
 Hands to Work: Mãos para o trabalho ou “mãos a obra” 

9
 Building Weekend: Final de semana de construção  
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Fonte: Acervo Pessoal 

 

Cansaço, indisposição, falta de vontade, ou qualquer coisa do tipo não são 

motivos para que você falte a um desses “mega eventos”. Talvez nem uma 

simples dor de cabeça lhe permitirá ficar distante do grupo que irá trabalhar com 

toda disposição do mundo, segundo pensam os professores. Se você sabe o que 

é iniciar o trabalho contando os minutos para chegar a hora de largar, multiplique 

por 100 e talvez se aproxime do sentimento que muitos dos voluntários sentiam 

nesses dias de trabalho, inclusive eu. Além de o trabalho ser desgastante já 

estávamos desgastados pela pressão psicológica sofrida pela metodologia (ou 

falta dela) do IICD. Muitas vezes preferíamos estar em fundraising, pois 

estaríamos fora da escola e mesmo tendo uma responsabilidade enorme, nos 

sentíamos mais livres. 

Como não escolhíamos nossa equipe de trabalho, algumas vezes tínhamos que 

trabalhar com pessoas que não nos dávamos bem. Era mais um sacrifício. E o 

tempo parecia eterno. As horas não passavam. Quando então sua equipe era um 

grupo de pessoas que você gostava e se dava bem, o trabalho parecia mais leve 

um pouco, devido às conversas e brincadeiras que fazia as obrigações tornarem-

se mais amenas.  

Lembro-me uma vez em que em um building weekend eu fiquei na equipe da 

cozinha. Nossa responsabilidade era além de limpar toda a cozinha e entrega-la 

brilhando no segundo dia, ainda tínhamos que fazer o almoço, jantar, pão e 
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granola. Na realidade começávamos às 9:30h e terminávamos um pouco após às 

20h, nos dois dias de trabalho. Enquanto todas as outras equipes finalizavam às 

17h ainda tínhamos que fazer o jantar e limpar toda a louça usada. É claro que 

após essa jornada de trabalho não podíamos dizer “hora de descanso”, ainda 

tinha o Evening Program10 que iniciava sempre após as 20h, todas as noites. 

Sobre este programa falarei ainda mais a diante. Então não dava para descansar 

era preciso ainda continuar o trabalho. Uffa, me canso só em pensar sobre isso. 

Não é que eu discorde de que devemos manter a nossa escola sempre limpa e 

ajudar na limpeza e manutenção da mesma, mas apenas quem já esteve em uma 

dessas escolas chamadas de IICD ou CICD, pode ter a dimensão do que estes 

dois momentos representam. É muito mais do que simplesmente limpar a casa, 

recolher o lixo, lavar os banheiros, etc. Isso é o que fazemos todas as manhãs das 

9h às 9:30h e que chamamos de cleaning time11. 

 

Fonte: Acervo Pessoal 

 

Eu poderia fazer uma comparação simples e que para mim possui sentido. O 

cleaning time é como se fosse nossa limpeza diária de nossa casa e o hands to 

work seria a faxina pesada que fazemos uma vez por semana. Nada mais justo, 

correto? Bem, seria correto, ao menos para mim, se não tivéssemos que ser 

                                                           
10

 Evening Program: Programação noturna 
11

 Cleaning time: hora da limpeza 
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submetidos a trabalhos demasiadamente cansativos. Acredito que passar a tarde 

inteira debaixo de um sol escaldante em que seja capaz de lhe deixar bronzeado 

ou lavar carros do lado de fora da escola com uma temperatura de -5ºC (menos 

cinco graus Celsius) não é trabalho simples de ser executado. Concordam? 

Quem conhece a temperatura em Michigan sabe o que estou dizendo sobre o 

calor e o frio. Em Dowagiac o calor do verão é tão grande que não nos resta 

alternativa do que tomar banho constantemente e usar ventiladores o tempo todo. 

A temperatura é muito seca e isso faz com que o calor seja ainda mais 

insuportável. Quanto ao frio eu tive a sorte de não pegar o inverno em Dowagiac, 

porém estive no outono onde o frio já começa a chegar e pude sentir em “amostra 

grátis” como seria o frio no inverno que estava por vir. 

Nem tudo parecia perdido, alguns trabalhos eram até divertidos, como por 

exemplo, cortar grama. Mas eu falo em cortar grama com a máquina. Na realidade 

é como vemos nos filmes. É como se fosse um carro (mas não de brinquedo), 

onde você tem que dirigir por cima da grama e as serras que ficam abaixo do 

carro vão cortando a grama e lançando para outro lado. Ao menos para mim esse 

era um momento divertido. Acho que pelo fato de ter visto essa cena várias vezes 

em filmes americanos e naquele momento me sentir como se estive em um filme – 

e na realidade eu estava – e também pelo fato de não saber dirigir automóveis e 

estar manobrando um carro que tinha semelhança com um. 

O que me deixava mais inquieto com tudo isso não era o fato de ter que limpar os 

banheiros toda manhã, por uma semana seguida, ou ter que recolher o lixo, limpar 

as salas, aspirar o corredor ou limpar a cozinha fielmente das 9h às 9:30h todos 

os dias, mas sim a forma como tudo isso era imposto de forma obrigatória.  

O building weekend, para mim, era a representação sutil de que o uso da mão de 

obra barata pode fazer crescer e enriquecer toda uma estrutura orgânica. Os 

professores usavam a tática para incentivar-nos a trabalhar dizendo que aquilo era 

para nosso crescimento e desenvolvimento individual. Não sei como esse 

desenvolvimento acontecia, talvez fosse por mágica, pois não nos era explicado 

nada. Absolutamente nada. No máximo tínhamos uma explicação do que não 

deveríamos fazer, ou seja, deixar as ferramentas soltas pela casa, tocar na 

plantação de tomates se fosse fumante, levar isso ou aquilo para o quarto, não 

deixar a cozinha suja, não fazer consumo de drogas e bebidas alcoólicas, etc. As 

orientações eram sempre do que não podíamos fazer e não do que era novo, do 

que iríamos aprender; do processo cognitivo do conhecimento... simplesmente 

nada. 



 36 

Se fizermos um passeio pela história da Humana People to People notaremos 

como eles têm construído seus magníficos prédios. São horas e horas de trabalho 

gratuito, ou melhor, as pessoas que estão ali pagaram para estarem onde estão. 

Então, eu imagino que funciona da seguinte forma: a Humana recebe investimento 

de doadores para fazer suas construções, além do pagamento dos estudantes e 

usam mão de obra barata (gratuita), a exemplo dos seus alunos, que são os 

mesmos que já pagaram pelo serviço. O que me deixa ainda mais preocupado é 

que estas construções e consertos são feitos por amadores, por pessoas comuns 

que não possuem conhecimento e habilidades específicas para aquele 

determinado trabalho. Imagine um aluno(a) de filosofia tendo que construir uma 

casa, ou um professor de biologia tendo que consertar um navio ou um carro. É 

possível pensar que estes trabalhos serão realizados com perfeição? Bem, para 

os membros da Humana isso é possível. Vejam as imagens abaixo.  
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Imagens/Fonte: Frente de Cultura – Humana People to People 

 

O que eu sinto diante das imagens acima é insegurança e irresponsabilidade. Não 

consigo me imaginar construindo uma casa ou consertando um carro, por 

exemplo. Eu não possuo habilidades para isso. Não tenho conhecimento algum 

em edificação, por exemplo. O que eu sei é que se um pedreiro errar na medição 

do terreno ou na edificação das paredes da casa o resultado final não ficará 100% 

e existe um índice muito maior daquela construção vir à baixo antes do tempo. 

Aprendi isso porque meu pai é pedreiro e mesmo não tendo seguido a sua 

profissão eu escutava as conversas dele com seus companheiros de equipe. 

Imagino que essa “regra” deve ser para as outras áreas.  

Sobre os luxuosos prédios podemos ver nas imagens que seguem abaixo. Alguns 

dos prédios foram adquiridos já prontos, mas os reparos e consertos foram feitos 

no famoso building weekend (fim de semana de construção) por estudantes, em 

sua grande maioria. Alguns são prédios antigos que são feitos alguns ajustes para 

atenderem os projetos da Humana People to People. Vejamos: 
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Imagens/Fonte: Frente de Cultura – Humana People to People 

 

 

 

 

Você é capaz de se imaginar navegando em alto mar em um barco que foi quase 

todo construído por você com ajuda de outros colegas seus? Eu não teria 

coragem, afinal eu sou licenciado em biologia e não tenho nenhum amigo que seja 

profissional na área de navegação. Porém a Humana tem coragem de enviar seus 

voluntários a navegar em um barco que foi construído/consertado, quase que 

totalmente, por pessoas não profissionais na área. Não acredita? Veja as imagens 

abaixo. 
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      Imagens/Fonte: Frente de Cultura – Humana People to People 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Frente de Cultura – Humana People to People 
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Ai você pode se perguntar ou me perguntar onde há erro em tudo isso. 

Observando o que fora exposto acima não parece nada de mais alunos e/ou 

professores navegando em alto mar em navios que foram construídos ou 

reformados por amadores ou não. Afinal, se fosse perigoso já teria existido algum 

acidente e isso pararia os demais alunos/professores a fazer uso desse tipo de 

transportes. Mas será mesmo necessário esperar que alguma tragédia aconteça 

para que tomemos consciência de que não podemos brincar com essas questões 

de segurança?  

Bem, se for nessas condições não iremos precisar esperar mais. Segundo Michael 

Durham12, em 1983 oito jovens professores morreram em alto mar enquanto 

usavam um dos barcos da Humana, o Activ. Estes professores foram chamados 

para uma reunião na Dinamarca e como não podiam faltar, independente das 

circunstâncias, tiveram que enfrentar o alto mar em condições climáticas não 

favoráveis, no Canal Inglês. Nenhum dos oito tripulantes era profissional de 

navegação e tiveram seu barco naufragado em uma tempestade que não 

souberam administrar. “Era impensável não ir, não há desculpa para ficar longe, 

então eles morreram por isso” diz Else Waake, amigo de alguns professores que 

morreram. 

 

Evening Program – uma programação noturna ao esmo 

 

Como se tivéssemos algum momento do dia livre para descanso; conversar com a 

família e amigos que estão longe; aproveitar o dia-a-dia com os novos amigos e 

amigas que fizemos no IICD; conhecer um pouco mais sobre a cultura e os 

Estados Unidos ou qualquer coisa dessa natureza a incrível capacidade dos 

membros da Humana People to People em criar situações sem contexto não tem 

fim. Após horas e horas de trabalho imparável ou estudos que não respondem a 

nada de expectativas ainda somos obrigados – isso mesmo obrigados – a 

participar do chamado evening program (programação noturna). 

Este é mais um daqueles “eventos” que serve apenas para “encher linguiça” se é 

que fui claro. A ideia principal é não deixar os voluntários/alunos livres. Afinal 

quem não tem segurança do que está ofertando até o ócio criativo ameaça.  

O problema central, em minha opinião, não é a programação que é ofertada, mas 

o caráter obrigatório de tudo que fazemos nos programas de voluntariado 

                                                           
12

 DURHAM, Michael. School of Thought. Cruel mind games – Inside the World of a cult. Times, London/May 
2, 2000. Disponível em http://www.rickross.com/reference/tvind/tvind14.html, acesso em 23, jan. 2013. 

http://www.rickross.com/reference/tvind/tvind14.html
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oferecidos no IICD, pela Humana. Tudo é obrigatório. E ainda dizem que as 

decisões da escola são tomadas em reunião comum, por todos os membros: 

professores, direção e alunos. Isso simplesmente não faz sentido. Não mesmo. 

Essa “programação noturna” não seria a pior experiência de vida no IICD, ao 

menos em minha opinião. Ela é apenas mais um fator em que lhe deixa 

completamente desmotivado a continuar no programa. 

Uma noite dessas qualquer você deseja conversar com sua família, seus amigos, 

ou ficar na internet acessando sua rede social, ou apenas não fazer nada de 

interessante e ficar jogando conversa fora com seus “amigos mais chegados” no 

IICD, porém de certo algum professor ou aluno encarregado dessa obrigação vai 

sair gritando pelos corredores da escola, batendo de porta em porta e chamando 

todos para participar do evening program. Você vai se você quiser, acredito que 

você está se dizendo agora mesmo. Bem, uma pessoa como eu só vai se quiser 

mesmo, mas não é fácil ter que engolir todos os sapos em relação a essa decisão. 

Às vezes eu ia participar da programação porque um dos meus amigos estava 

responsável por ela, então se não fosse ninguém, além dos professores 

reclamarem com todos porque não fomos, também iriam pegar no pé dele porque 

não estava fazendo uma programação atrativa ou estava deixando “a galera” fazer 

o que ela quisesse. Afinal, o evening program fazia parte do programa de 

voluntariado e todos são obrigados a participar. 

Recordo-me de um episódio em que eu e uma amiga brasileira não fomos 

participar do evening program, cada um por motivos diferentes, além é claro de 

não estarmos a fim de participar. Nessa noite não nos escondemos como nas 

outras noites. Ficamos conectados a internet em um local muito visível a todos. 

Foi quando uma das professoras da escola passou e perguntou o que estávamos 

fazendo ali que não estávamos no evening program. Tentamos explicar os 

motivos, mas sem sucesso. Aquele dia era o dia das minhas primeiras semanas 

no IICD, eu mal conseguia falar inglês ainda, por sorte que a professora falava 

português muito bem. Tivemos uma espécie de discussão técnica, onde eu 

apresentava os motivos e razões de eu estar fora da programação naquela noite e 

ela insistindo em me dizer que eu não tinha escolhas, que eu era obrigado a 

participar. Recordo-me que se reuniram várias pessoas ao redor para acompanhar 

o “show pirotécnico” que acontecia entre a professora e eu. Afinal, poucos tinham 

aquela coragem de desafiá-los. Como se não existissem mais palavras em sua 

boca a professora se foi e nos deixou “em paz” com nossos computadores e 

compromissos particulares. 
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Sabe aquelas noites em que você passa o dia inteiro trabalhando ou estudando e 

você queria apenas um descanso um pouco mais prolongado? Pois eh! Não 

tínhamos essa regalia, ou melhor, esse direito no IICD. Ou melhor, tínhamos, mas 

teria que ser escondido. Se você conseguisse, como eu, escapar dos olhos dos 

professores e no outro dia quando indagado ter uma boa resposta, então não seria 

problema. Problema mesmo era se isso ocorresse frequentemente. Afinal, dor de 

cabeça e indisposição toda noite era sinal de alguma doença grave, concordam? 

Acho que internamente o desejo de cada um era que as noites fossem livres, 

inclusive para que decidíssemos assistir um filme em conjunto; fazer uma fogueira 

e tocar violão e contar piadas; ter algumas aulas de inglês e/ou português ou fazer 

programações individuais ou pequenos grupos de afinidades. Não éramos 

totalmente contra o tipo de atividade que era programada todas as noites. O 

discurso da massa estava muito claro de que o que queríamos mesmo era poder 

escolher com quem passar a noite e se iria ter noite ou não. Era só uma questão 

de escolha. Apenas isso. Nada mais. 

 

Morning Course – uma tentativa de disseminar conhecimento 

 

Acha que é só?! É claro que tem ainda mais. Falar do morning course13 não será 

nada fácil, devido o mesmo representar uma oportunidade ímpar da disseminação 

do conhecimento embora sua execução estivesse em grande parte fadada ao 

fracasso. 

O tal curso da manhã era uma proposta de juntar todos os voluntários para discutir 

um tema de interesse comum e conectado com sua vida futura na África. Ao 

menos era assim que eu pensava, ou melhor, que todos esperavam. Na realidade 

o morning course representava a execução em uma hora seguida do hino da 

submissão e hipocrisia da Humana People to People para com seus voluntários. 

O tema mais comum de apresentação era sobre Democracia, Corrupção e 

Pobreza. Uma vez ou outra tínhamos outros temas não relacionados a essas 

grandes matrizes do pensamento filosófico. 

O que me chamava atenção era como os professores apresentavam os 

conteúdos. Parecia ser fascinante aquela forma de tentar controlar o 

conhecimento. Eu me sentia como se tivesse em um regime militar onde tivesse 

                                                           
13

 Morning course: curso da manhã 
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que concordar com o sargento sem contestar e estar sempre atento “sim, 

Senhor!”.  

Esse era mais um daqueles momentos que éramos literalmente obrigados a 

participar. Não havia alternativa. Religiosamente às 8h da manhã o morning 

course iniciava, estando todos ou não. Se caso você não estivesse na hora de 

inicio o professor que estivesse conduzindo o tema escrevia o nome de todos os 

faltosos no quadro branco, para lembrar a todos os outros presentes que quem 

faltasse ou chegasse tarde seria abertamente pressionado pela ideia de que 

outros precisariam citar seus nomes. 

Uma vez a diretora do IICD chegou a dizer em um dos morning couses que quem 

não estivesse na sala para iniciar o tema às 8h da manhã nem precisaria aparecer 

depois, com 5, 10 ou quantos minutos fosse de atraso. 

O problema não era faltar, mas se explicar aos professores depois o motivo que 

lhe fez não participar do morning course naquele dia. Era necessário ter uma 

justificativa muito boa para não se tornar motivo de reunião ou pressão psicológica 

continuada. Eu sempre que estava cansado o bastante para querer dormir mais 

um pouco e não conseguiria chegar às 8h da manhã para o morning course teria 

que mentir dizendo que eu estava me sentindo mal, com dor de cabeça, ou 

qualquer coisa do tipo, para poder despistar a ideia de ter que enfrentar uma 

bateria de professores dizendo palavras de pressão e de submissão em meus 

ouvidos. 

Ainda me parecia mais inconsistente a ideia do “faça o que eu digo, mas não faça 

o que eu faço” que víamos claramente nas atitudes dos membros líderes do IICD, 

em sua totalidade. O discurso era que deveríamos combater a pobreza e a 

corrupção, porém a atmosfera onde estávamos inseridos era rica e corrupta. 

Combater o que? Como? Com quais instrumentos?  

Era sempre dinheiro o centro de nossa “formação”, mas não era ele o alvo da 

nossa luta. Embora sem nenhuma licença educacional o IICD com toda sua 

astúcia continuava a estabelecer linhas de raciocínios filosóficos e desafiar, 

inclusive, teorias científicas. Pessoas sem nenhuma formação sobre o conteúdo, 

apenas por ter feito umas pesquisas na internet horas antes, se sentia 

empoderada o bastante para descaracterizar o conhecimento científico trazido por 

voluntários vindos de países diferentes e com formações acadêmicas diferentes. 

Se você discordar de algum dos “invencíveis professores” da Humana People to 

People você não terá nenhuma chance de apresentar seu conteúdo ou escutar ao 

menos uma resposta como “esta também é uma forma de conduzir determinada 

teoria, mas não a única”. De certo, você será “desmentido” em público. Sua teoria 
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nunca estará correta. A teoria criada pela Humana irá sempre sobressair em 

quaisquer circunstâncias.  

Apenas me recordo de dois morning courses que foram de verdade interessantes 

para o tipo de “formação” que estávamos esperando para ir à África. Um foi sobre 

como limpar a água a partir do sol, caso não tivéssemos acesso ao fogo em 

alguma situação e o outro foi como preparar a terra com restos orgânicos de 

comida para a plantação. Fora dessas duas situações os outros momentos das 

centenas de morning courses que eu participei foi apenas presença de palco como 

figurante, do tipo missa de corpo presente. Você sorrir e balança a cabeça 

concordando com tudo, já que não pode discordar mesmo. Tenho certeza que se 

eu tivesse tido a oportunidade de dormir até um pouco mais tarde, teria maior 

aproveitamento em outras atividades, embora as demais não fossem nada 

interessantes de igual forma, exceto os momentos em que, por conta própria, nos 

reuníamos entre os amigos.  

 

DMM – um sistema que cumpre o que não promete 
 

O sistema educacional usado pela Humana People to People em toda sua 

estrutura espalhada pelos continentes onde a mesma atua se chama Dinâmica do 

Método Moderno (DMM). Este foi um sistema desenvolvido pelos membros da 

Humana em resposta a sua discordância ao sistema formal de ensino na 

Dinamarca, onde nasceu este movimento há mais ou menos 30 anos. 

O DMM consiste em 3 grandes áreas: estudos, cursos e experiências.O aluno 

conectado ao servidor acessa o DMM, através de um login e senha e encontra lá 

todas as atividades para serem desenvolvidas. Esse tempo deve ser divido em 

50% para os estudos, que são as atividades relativas ao curso ou programa que o 

aluno está cursando; depois 25% de cursos, onde o aluno deve participar ou 

ministrar alguns cursos e por fim mais 25% de experiências que são onde os 

mesmos deverão realizar ou contar suas experiências individuais e/ou coletivas. 

Toda essa dinâmica e conteúdo é construído por uns poucos professores que 

estão conectados com a internet e livros impressos, trancados dentro de uma sala 

exclusiva e em muitos os casos (para não dizer todos) não são os mesmos 

professores que estão nas respectivas escolas. 

Como exemplo, do citado acima, cito a escola de Michigan, o IICD onde eu 

estava. O DMM que usávamos no IICD fora criado por alguns professores que 

nem sequer estavam em Michigan, dessa forma não tinham conhecimento da 
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realidade específica de cada turma e assim não tinham como construir um 

conteúdo de acordo com a realidade disposta. 

Nós, os voluntários, tínhamos que além de participar dos momentos que citei 

acima: fundraising, morning course, hands to work, building weekend, evening 

program e tantos outros, ainda tínhamos que dar conta de uma vasta e imensa 

carga horária de conteúdos no DMM que, de forma homogênea, não fazia sentido 

para nós voluntários. 

Era uma carga horária imensa com assuntos e atividades desinteressantes. Os 

conteúdos não estavam conectados ao trabalho ao qual era nossa expectativa na 

África. Ao conversar com os demais amigos voluntários, todos diziam em uma 

única voz que esperavam um treinamento para ser ativista na África, como por 

exemplo, tratar água, cultura africana, como agir em situação de emergência, 

tratamentos e cuidados com crianças, etc. Porém o que encontrávamos no DMM 

eram conteúdos que nada se conectava com essas necessidades e que nada 

iriam nos ajudar para o nosso trabalho voluntário na África. 

 

Fonte: Acervo Pessoal 

 

A Humana People to People tinha a intenção de garantir uma nova formação 

científica aos seus voluntários que estivesse de acordo com aquilo que eles 

acreditavam. A ciência, esta que está sendo discutida e construída nas 
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universidades em todo o mundo, não estava dentro dos conteúdos acessados no 

DMM.  

Lembro-me uma vez quando um de nossos amigos voluntários estava 

respondendo dez questões que se conectavam com sua área de 

profissionalização. Ele era Engenheiro Ambiental formado e atuante na área e 

respondeu dez questões que tinha total conexão com sua área. A surpresa foi 

quando suas dez questões retornam como respostas erradas. A professora, que 

recebe esse título, muito embora não seja licenciada para ser professora, 

simplesmente não concordou com os argumentos científicos apresentados pelo 

jovem, pois não respondia às exigências da Humana em relação às atividades em 

questão. Oras, devemos então responder aquilo que a ciência discute ou devemos 

criar qualquer tipo de teoria, sem observação científica nenhuma e passar a dizer 

que aquilo é a resposta a qual estávamos esperando? 

 

Fonte: Acervo Pessoal 

 

Esta questão do DMM seria menos séria se não fosse capaz de prejudicar a 

construção do conhecimento científico, como por exemplo, numa universidade. 

Sobre isso trataremos mais adiante, no próximo capítulo. 
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O programa de voluntariado de 18 meses 
 

Então, vamos entender de forma geral o que seria o “programa de voluntariado de 

18 meses”, um novo programa da Humana People to People. 

O programa que acontece em 18 meses é divido em 3 períodos de 6 meses cada. 

Então o interessado em ser voluntário na África, Índia ou América Latina deverá se 

inscrever em uma das escolas da Humana espalhadas por alguns países. Feito a 

inscrição, pago todas as taxas referentes ao programa em sua “escola” é hora de 

chegar à instituição e iniciar seu grupo de estudos. 

Algumas escolas possuem grupos iniciando 4 vezes ao ano: fevereiro, maio, 

agosto e novembro. Você então escolhe a data que o seu grupo vai começar e 

espera a data para viajar até a escola. Além de você ter feito o pagamento de 

todas as taxas, também terá que pagar suas passagens do seu país até a escola 

e da escola até seu país quando o projeto acabar. Também deverá levar com você 

ao menos uma quantia de 500,00 USD (quinhentos dólares) para seus gastos 

pessoais (higiene, medicamento, comida fora da escola, etc.) durante os primeiros 

6 meses no IICD. 

O programa está divido da seguinte forma: 

 6 meses de treinamento no IICD – neste momento você viverá todas as 

experiências que eu relatei acima. Deverá estudar o DMM; fazer fundraising 

e levantar uma quantia de 6,000 USD (seis mil dólares); participar de 

morning course, hands to work, etc. 

 6 meses de voluntariado em algum país de sua escolha – neste 

momento você irá desenvolver seu projeto no país que você escolheu no 

período anterior. Você irá viver experiências maravilhosas, porém nada do 

que você estudou nos 6 meses anteriores serão usados neste momento. 

 6 meses de volta ao IICD para divulgação do seu projeto – neste 

momento você volta ao IICD e irá viver as mesmas coisas que você viveu 

nos primeiros 6 meses, com a diferença de que irá fazer algumas viagens 

para divulgar seu projeto em diferentes cidades e estados. 

Então, traduzindo o programa de 18 meses em poucas palavras: você irá para 

alguma escola da Humana trabalhar gratuitamente, ou melhor, pagar para 

trabalhar e passar apenas 6 meses na África fazendo alguma coisa que na 

verdade não se traduz em desenvolvimento comunitário. Não se traduz em 

desenvolvimento, pois entendo por desenvolvimento comunitário e/ou pessoal 

quando se é capaz de libertar a pessoa/comunidade da dependência direta a 

organização da qual ajuda. Desenvolvimento representa empoderação identitária 
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e estas coisas não vemos nos projetos da Humana, pois que eles estão 

esperando é que mais e mais pessoas passem a depender deles e com isso 

mostrar para os governos e instituições mantenedoras que eles são uma 

instituição necessária no referido território em que estão. 

Você vai ver que todos os projetos de educação na África, por exemplo, os 

beneficiários precisam pagar uma mensalidade para poder estudar. Oras, fiz 

fundraising durante 6 meses e levantei um valor de seis mil dólares, ainda 

dezenas de organizações e o próprio governo fazem doações diretas para os 

projetos e qual motivo as pessoas africanas ainda precisam pagar se a intenção é 

levar a educação a quem não tem recursos? Exigir pagamento, para mim está 

claro, que as famílias declaradas pobres continuarão a não ter acesso à 

educação.  

Nada é oferecido gratuitamente às comunidades africanas, inclusive as roupas 

que as pessoas doam nos boxes de doação espalhados pelos Estados Unidos e 

outros países, acreditando que aquelas roupas serão distribuídas entre os pobres. 

Essas roupas são vendidas em lojas que vendem roupas de segunda mão e 

inclusive vendidas na África às comunidades pobres que ao verem aquelas 

“roupas importadas” enchem os olhos de desejo de se vestir como “gente branca”. 

Sem contar nas doações milionárias que os governos de outros países fazem à 

Humana na África. A exemplo do governo da Finlândia, que por ocasião do 

Aniversário de 30 anos da Humana People to People em Moçambique, 

testemunham seu apoio durante anos, já tendo doado ao longo de sua parceria 

mais de dez milhões de euros. Imagine você que atualmente R$ 1,00 equivale a 

18 MZ (18 meticais), imagine então quando equivale um euro?14 

Façam, portanto suas próprias interpretações. 

 

 

  

                                                           
14

 A referida seção deste trabalho foi escrita em 07 de fevereiro de 2013, portanto a cotação poderá ter 
sofrido alterações de valores desde a referida data. 
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Decidindo o projeto 
 

Enfim, a hora de decidir o projeto então chega. Encontramos marcados no quadro 

branco algumas opções de projetos, entre eles, posso lembrar: EPF – Gaza – 

Moçambique; EPF – Chimoio – Moçambique; Clothes & Shoes – Zambia; OWU – 

Moçambique, entre outros. 

Eu tinha muito claro que eu queria um projeto de educação em Moçambique, mas 

também tinha claro que eu precisava convencer mais duas pessoas a ir comigo, já 

que trabalhávamos em trio em cada projeto. Nesta época minha equipe estava 

formada por 6 pessoas, o que nos dava a clareza da formação de 2 trios. Um trio 

já estava formado, que eram os três colombianos que só faltavam decidir o 

projeto, depois sobrava eu e mais dois coreanos. Eu tinha certeza de que ao 

menos um dos coreanos não iria, de forma nenhuma, a Moçambique, devido o 

problema da língua, já que o mesmo ainda estava sentindo dificuldades para se 

adaptar ao Inglês. A outra coreana parecia estar mais aberta, mas ainda não havia 

se manifestado. 

Então, enquanto eu havia reservado uma tarde de descanso até o momento para 

então decidir os projetos, a coreana bate na porta do meu quarto e pergunta se 

pode entrar. Surpreso, começamos a conversar sobre a questão da escolha do 

projeto. Eu estava convencido de que eu precisava convencê-la a ir comigo a 

Moçambique e ela estava convencida de que não iria fazer trio com o outro 

coreano, pois sabia que iria usar apenas sua língua materna e a mesma estava 

disposta a continuar aprendendo e treinando seu inglês. Conversamos por muito 

tempo e então decidimos que iríamos juntos a Moçambique e que eu iria ajuda-la 

a aprender português, daí então ela voltaria a Coreia não apenas falando inglês, 

mas também português. 

Pensamos que escolher a One World University – OWU em Moçambique seria 

uma boa escolha, já que se tratava de educação superior. Pensamos de certo 

teríamos que encontrar alunos e alunas que falassem ou estivessem aprendendo 

inglês, o que iria ajuda-la bastante no início. E assim fizemos. Conseguimos 

convencer os professores a deixar-nos fazer dupla ao invés de trio, já que o outro 

coreano que estava sozinho se recusava a ir a Moçambique. 

Então, assim nossos grupos ficaram: um grupo de três colombianos que decidiram 

ir ao EPF de Gaza em Moçambique; um grupo de dois, sendo a coreana e eu que 

iríamos a OWU também em Moçambique e o outro coreano que iria fazer dupla 

com uma japonesa na outra escola em Massachussetes e iriam ao projeto Child 

Aid em Zâmbia. 
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E então começamos nosso contato com os nossos Projects Leaders15 para buscar 

maiores informações sobre nossa atuação nos projetos. Esse contato não foi 

longo, já que o tempo que dispúnhamos era curto. Eu, particularmente, não obtive 

muitas informações sobre meu projeto, mas estava muito animado e ansioso para 

chegar até meu projeto e de uma vez por todas realizar meu sonho e o dos meus 

amigos. 

Em uma das nossas milhares de reuniões que tínhamos ao longo da semana, 

recebemos as informações mais precisas em relação aos nossos projetos. Na 

minha equipe, a coreana e eu, estaríamos em um mesmo projeto realizando 

atividades diferentes. A coreana estaria engajada em um serviço comunitário. Ela 

iria se juntar a alguns alunos e alunas da OWU para desenvolver o projeto 

chamado de “Vilas do Milênio”, que acontecia em parceria com o governo de 

Moçambique. Eu, então, seria um dos professores do curso de pedagogia e iria 

me juntar a mais 3 outros professores que estavam em viagem pela África Austral 

em investigação com os estudantes da nova turma de pedagogia de 2012. 

Nossa, estávamos muito, mas muito animados com essa notícia. Tudo se 

encaixava naquilo que estávamos esperando. Eu que queria um projeto de 

educação, havia recebido a oportunidade de ser professor universitário em um 

curso de pedagogia, então assim eu poderia partilhar de minha experiência em 

metodologia para educadores e poderia fazer isso com a facilidade da língua, por 

estar em um país que também falava o português como língua materna.  

No meio dessa viagem, um dos colombianos deixa o nosso grupo por questões 

pessoais de seu empreendimento na Colômbia e o trio no qual o mesmo fazia 

parte passa a ser uma dupla, assim como o meu. Então agora éramos cinco indo 

a África, quatro para Moçambique e um para Zâmbia. 

Eu e meus amigos de equipe não víamos a hora de chegar logo a data de 

partimos para irmos a África e chegar então ao nosso projeto e fazer aquilo ao 

qual nos propusemos a fazer desde que estávamos em nossos países, que era 

ajudar a desenvolver as comunidades na África e assim ver o nosso 

desenvolvimento pessoal. 

 

Viagem até a África – emoção e expectativa 
 

Então a data de ida a África está próxima. Já temos o visto para Moçambique em 

nossos passaportes e as passagens nas mãos. A emoção é a cada dia maior. O 
                                                           
15

 Project Leader: Líder de Projeto  
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coração parece que vai sair pela boca. A saudade dos amigos e amigas que 

fizemos no IICD também já começava a doer. Também estávamos assustados, da 

mesma forma que estávamos antes de chegar ao IICD pela primeira vez. Afinal, 

toda novidade causa incomodo.  

Tínhamos que deixar tudo pronto, malas, atividades do DMM, prestação de contas 

do fundraising, e tantas outras coisas. Vez ou outra nas reuniões ainda ouvíamos 

a famosa frase ameaçadora de que poderíamos não irmos a África se não 

déssemos conta do DMM. Isso nos acompanhou por seis meses. Nosso tormento.  

Enfim, acontece nossa festa de despedida uma semana antes de partimos a 

África. Estávamos nervosos, animados, ansiosos, com medo e com todos os 

sentimentos que se possa imaginar. As palavras, homenagens, as brincadeiras, 

músicas, etc. tudo nos emocionava, pois era especificamente aquele momento 

que estávamos esperando. Meses atrás éramos nós que estávamos nos 

despedindo de uma equipe que estava partindo para a África, agora éramos nós 

que estávamos nos despedindo. Aquilo parecia impossível. Era inacreditável. Era 

ao mesmo tempo um sentimento de conquista e alívio. Pensávamos que não 

iríamos dar conta. Mas enfim conseguimos. 

 

Fonte: Acervo Pessoal 

 

Os dias se passavam rapidamente. Contávamos as horas para chegar à África e 

nos vermos livres, por fim, da vida frustrante do IICD. Sentíamos os dias passarem 

voando entre nossas mãos e aquilo era maravilhoso. 
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O grande dia então chega. Era uma quarta-feira, 14 de novembro de 2012. 

Tínhamos que sair do IICD no máximo às 10h da manhã, pois nosso voo saía de 

Chicago às 17h e precisávamos chegar lá ao menos três horas antes para realizar 

o check-in. Ainda faltava fechar a mala e realizar esse grande milagre, já que a 

intenção era colocar o máximo que eu pudesse dentro da mesma e carregar tudo 

para a África. 

A hora da última despedida àqueles que iriam ficar foi, inevitavelmente 

emocionante. Alguns daqueles rostos não iríamos ver mais quando voltássemos 

da África e outros tínhamos certeza que não iríamos ver mais em nossas vidas. 

Alguns dos nossos melhores amigos não estavam no IICD, pois estavam 

realizando fundraising para sua equipe. A Lu era uma delas. 

 

Fonte: Acervo Pessoal  

 

Então saímos do IICD e seguimos para Chicago para o aeroporto internacional 

seguir nosso caminho e realizar nossos projetos. Uma nova vida nos esperava 

pelas terras africanas e estávamos animados e muito ansiosos para viver essa 

novidade. 

Antes do voo partir membros da equipe ainda precisavam de algumas coisinhas 

para finalizar suas compras para a África. Então, partimos a um supermercado 

para algumas compras e logo após um lanche rápido antes de voltar ao aeroporto. 
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Fonte: Acervo Pessoal  

 

 

E então partimos rumo a África. Nossa jornada seria longa. Partimos de Chicago, 

Ilinóis, EUA até a cidade Frankufut, Alemanha. Nosso próximo voo sairia depois 

de quase 12h de espera. Era tempo suficiente para sair pela cidade e conhecer. 

Uma pena que meus amigos Colombianos que viajavam comigo para a África 

precisavam de vista para entrar na Alemanha, então eles ficaram dentro do 

aeroporto e saímos a Selim e eu. 

 

Fizemos um turismo, daqueles em que você compra o pacote e sai de ônibus 

turístico pela cidade. Foi uma experiência maravilhosa. Tiramos várias fotos e 

conhecemos um Venezuelano muito gente boa que também fazia o turismo 

conosco. 
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Fonte: Acervo Pessoal  

 

 

Foto: Selim Hong 

 

 

 

Então, partimos da Alemanha até a África do Sul, cidade de Johannesburg onde 

ficamos um dia no hotel. A África do Sul é um dos países mais desenvolvidos da 

África e não parece nada com a África que nos mostram na mídia. Essa primeira 

impressão que tivemos ao pisar no solo africano já começa a desmistificar a 

crença sobre a África, que foi imposta pela mídia e pelas grandes empresas. 

Chegamos pela manhã do horário Sul Africano e iríamos passar o dia inteiro 

hospedado em um hotel da cidade a espera do horário do ônibus que seguia para 

Moçambique na manhã do dia seguinte. O hotel era pequeno, porém muito 

aconchegante. Depois de quase 24h viajando, enfim pudemos tomar banho e 

relaxar um pouco. Afinal, ninguém é de ferro. 
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Fonte: Acervo Pessoal  

 

 

No outro dia pela manhã, nos arrumamos e seguimos para a rodoviária. Era o 

momento de seguir para Moçambique via terra. Seria uma nova experiência, pois 

iríamos conhecer as terras africanas viajando pelo seu solo. Estávamos muito 

animados e ansiosos para essa aventura. Aquele era nosso sonho. 

 

Passagens compradas, malas no ônibus e começa então a aventura. A cada 

minuto de viagem era uma nova surpresa. Pessoas, carros, animais, lugares 

desertos, enfim, tudo nos chamava a atenção. Era quase impossível dormir 

durante a viagem, pois nossos olhos estavam vidrados na paisagem bela e 

emocionante que estava exposta para nós do lado de fora do ônibus. 
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Fotos/Fonte: Acervo Pessoal  

Então chegamos a Maputo, capital de Moçambique, depois de mais de 8h de 

viagem. Dentro do peito apenas emoção e ansiedade. Ainda não era a última 

parada, tínhamos que passar uns dias na Sede Nacional da Humana People do 

People em Machava para depois seguir aos nossos projetos. 

E assim seguimos rumo a Sede da Humana e passamos quase uma semana 

esperando resolver documentos e transporte para nos levar até o nossos projetos. 

Nesse momento nosso grupo que era quatro iria se separar e iríamos dois para 

um lado e dois para outro. E assim se fez. 

 

Primeiros dias no projeto – o que há de errado nessa 

universidade? 
 

Chegamos na One World University (OWU), situada na comunidade de 

Changalane, distrito de Namaacha, Moçambique. A OWU fica pelo menos à uma 

hora e meia de distância da capital Maputo. Ao seu redor não existe comunidades 

habitando. A comunidade mais perto do prédio da OWU fica pelo a menos uma 

hora de caminhada a pé. A única forma de sair da OWU é no carro da mesma, 

pois não existe transporte coletivo que chegue até aquele endereço.  
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Chegamos à véspera para uma formatura. Seriam graduados mais ou menos 60 

estudantes de dois cursos ofertados pela OWU: Pedagogia e Lutando ao Lado do 

Pobre. Ajudei na correção de alguns textos que seriam usados na graduação e no 

dia fui o fotógrafo oficial da cerimônia. 

A cerimônia de colação de grau não é nada similar àquilo que vemos nas 

faculdades no Brasil, isso não se traduz em um ponto negativo por si só. A 

cerimônia que dispensa alguns protocolos é conduzida em sua essência não pelo 

reitor da Unidade, mas pela maior autoridade política presente, naquele caso 

específico o representante do Governador do Estado de Maputo. 

 

Fonte: Acervo Pessoal  

Tivemos uma cerimônia simples, mas rica, quando os alunos e alunas resolvem 

cantar sua cultura. O hino nacional de Moçambique, por exemplo, foi cantado 

pelos alunos(as) e presentes na cerimônia. Outras canções foram cantadas pelos 

alunos(as) durante a cerimônia, como também apresentações de outros grupos 

que representam a cultura moçambicana. Essas expressões artístico-culturais são 

muito fortes e nos emocionam muito. 

Depois daquele momento, além de muita alegria por estar na África me preocupei 

com o sistema educacional na OWU, pois na observação que havia feito, a partir 

da cerimônia de formatura, algo caminhava por outros caminhos e parecia não 

fazer tanto efeito positivo como deveria. 

E então, em meio a diferentes sentimentos e algumas observações, escrevi um 

relatório para o IICD que dizia assim: 
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RELATÓRIO DE OBSERVAÇÃO INICIAL 

ONE WORLD UNIVERSITY – OWU 

 

Há alguns dias atrás escrevei algumas palavras introdutórias sobre minha chegada à 

África e meus primeiros dias de estadia no meu projeto. Contei um pouco como foi chegar 

até o projeto e as primeiras ações em que me envolvi. Citei que estive atuando junto a 

outra equipe do curso devido meus alunos estarem viajando em investigação, além da 

atividade intensa de análise dos trabalhos acadêmicos dos alunos que eu andava 

envolvido. Nesse texto gostaria de trazer outras considerações que em minha opinião se 

tornam importantes. 

 

One World University: natureza e sua filosofia 

Parece-me correto dizer que a One World University – OWU foi fundada em meio há um 

terreno fértil onde a educação superior de Moçambique passa por valorização e 

investimento para sua expansão. O governo moçambicano deseja ampliar a oferta do 

ensino superior em Moçambique tornando-o acessível a todos e todas de forma igualitária 

e com qualidade. Estas foram as palavras do vice-Ministro da Educação de Moçambique, 

por ocasião do aniversário da ADDP. É certo também que um curso superior pretende 

provocar no sujeito emancipação pessoal, social e acadêmico. A natureza de um curso 

universitário está para além da aquisição de um grau de bacharel ou uma licença de 

ensino. Esta deve ser a porta de entrada do sujeito ao universo científico. Do 

desenvolvimento das habilidades de produzir ciência, construir e (re)inventar teorias, ser 

crítico e ambicioso. Um grau universitário deve ser capaz de mediar o rito de passagem 

do sujeito do nível básico/médio de pensar e refletir sobre ele, a natureza e a ciência para 

um nível superior em que a produção desses (novos) conhecimentos seja uma constante. 

Conhecendo essas ambições do universo acadêmico e na certeza de encontrar essa 

filosofia eu então me encontrei na OWU e descobri que estas concepções não estão 

claras, nem para o corpo discente que ainda não foram interpelados e imersos na 

verdadeira natureza do acesso ao ensino superior; nem para os docentes que, pelo que 

pude perceber, estão longe de serem chamados de professores universitários, talvez 

pelas mesmas razões dos alunos; nem tão pouco pela equipe diretora, que pelo o que se 

nota, não possuem, embora não todos, licença acadêmica para assumirem os cargos de 

alto escalão no pomposo nível de ensino superior, assim como também alguns dos 

professores.  

Essa deficiência não seria problema, se pelo fato na análise dos trabalhos acadêmicos o 

resultado tivesse sido qualquer outro, menos preocupante.  

 

Uma olhada nos trabalhos monográficos e a certeza de que algo não caminha bem 
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Desde que cheguei na OWU me atrevi a compreender o que havia de tão diferente no 

formato da educação que os alunos não eram capazes de apresentar sequer um simples 

texto dissertativo em uma página sem que parecesse que aquilo tivesse sido escrito por 

alunos secundários. Essa dificuldade me chamou atenção e então eu fui pesquisar nos 

arquivos da OWU. Os trabalhos de conclusão de curso me pareceram uma boa opção 

para verificar a intensidade com que tais “incapacidades” aconteciam. Então comecei a 

analisar o conteúdo e a estrutura dos trabalhos acadêmicos. Embora não tivesse ficado 

satisfeito com o que encontrei na minha busca, uma coisa era certa, os alunos escolhem 

bons temas para serem pesquisados, mas não possuem instrumentos suficientes para 

desenvolvê-los. Acabei sem entender de onde surgia o problema, se na capacidade 

individual do estudante em produzir textos coesos ou nos professores desenvolverem 

habilidades cognitivas essenciais nesse período da formação do sujeito. Uma coisa era 

certa: tem algo caminhando de forma errada e ainda eu iria descobrir o que era. 

Algo que me pareceu inadmissível era o fato de professores, mestres e doutores ao 

serem orientadores desses estudantes não se preocupavam com a estrutura mínima de 

apresentação dos trabalhos. Entre tantos desacertos que encontrei cito o fato de 

encontrar na capa principal do trabalho o nome do estudante escrito gramaticalmente 

errado. Parece algo muito simples e seria (é), se ambos, professores e alunos estivessem 

imersos na filosofia do trabalho acadêmico. Coesão e coerência também são elementos 

um tanto difícil de encontrar nas produções acadêmicas desses alunos que já concluíram 

e já possuem um grau superior. Se então eu resolver falar sobre as citações e referências 

bibliográficas teria que reservar todo o espaço deste texto para isto. 

Uma única preocupação me veio neste momento. Qual é o tipo de educação ofertada na 

OWU se seus alunos não são capazes de produzirem um texto com no mínimo de 

compreensão possível? O que fazem estes alunos durante três anos de graduação se 

não estão aprendendo seu próprio ofício, que é o de dominar a ciência em favor das 

comunidades? Poderia mesmo chamar de educação superior o que encontrei na OWU? 

Estas são perguntas que me comprometi em responder, talvez só seja possível dar essas 

respostas no final do meu período, onde terei instrumentos suficientes para, à luz da 

ciência, responder a estes auto questionamentos.  

 

Metodologia e sistema pedagógico 

Então me pareceu que apenas analisar os trabalhos escritos não fosse uma única 

solução, pois acredito que o sucesso e/ou fracasso de uma estrutura educacional 

depende de um conjunto de elementos, entre eles: o método de ensino usado; a 

metodologia aplicada; a equipe pedagógica envolvida que inclui professores, corpo 

técnico, departamentos e direção; os dispositivos tecnológicos acessíveis; o contato com 

a comunidade e ela com o sistema; e mais outra lista de elementos que são muitos. 

Conhecendo essa nuance não era possível olhar unicamente para a produção escrita e 

encontrar lá as respostas que estou procurando e uma possível solução, seria necessário 

mais que isso. É preciso que também se procure observar à didática utilizada, o método 
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formal de ensino, a metodologia, a relação dos estudantes com estes mecanismos e 

como o corpo gestor e docente da OWU encara essa relação Aluno X Sistema para 

posteriormente ensaiar uma alternativa em relação a potencialização dos cursos 

oferecidos. 

Muito poderia ser dito, mas muito ainda precisa ser observado. Mas fazendo uma 

comparação ou até uma simples observação em relação a outros sistemas de ensino é 

possível notar uma lacuna nas diferenças. Tais não se apresentariam negativas, se 

fossem encaradas de outra forma tanto pelos alunos quanto pelos promotores da mesma. 

São instrumentalizados os promotores da educação superior na OWU? Essa é uma 

resposta que para ser respondida é preciso ainda mais algumas pesquisas e análises. E é 

por onde passaremos posteriormente.  

 

Dinâmica de ensino 

Este seria um debate longo e motivo para explicações de naturezas diferentes. Poderia 

apresentar nesta seção algumas razões por acreditar ou não em diferentes métodos 

utilizados ao longo da história pelas comunidades científicas e educacionais, mas 

pouparei este espaço apenas para apresentar como tenho encontrado a dinâmica de 

ensino na OWU. Não será uma apresentação conclusiva, tendo em vista que minha 

observação se baseia em observação de curto prazo e em apenas um único grupo de 

estudantes e professores. Muito precisa ser analisado e este é apenas o começo. 

Partindo do pressuposto de que a educação pode ser considerada pelo sujeito como 

instrumento emancipador e que esta precisa conseguir atingir a mediação entre o 

universo global, a ciência e a produção do conhecimento de forma dinâmica e que permita 

ao sujeito que esteja envolvido nessa interação a capacidade de fazer escolhas críticas é 

que busco observar a pedagogia, metodologia e o método utilizados na OWU para a 

produção do conhecimento. 

Primeiro, a compreensão sobre “pedagogia”, “metodologia” e “método” precisam estar 

claras para poder posteriormente fazer uma análise crítica à dinâmica de ensino. E depois 

ser capaz de conectar essas três grandes esferas num única dinâmica onde uma 

condiciona a outra numa grande sinergia e simbiose. A compreensão da Pedagogia 

refere-se aos instrumentos como as atitudes e estratégias consideradas prioritárias para a 

ação, de acordo com a realidade local. Por sua vez a Metodologia são séries de princípios 

práticos que concretizam a pedagogia e condicionam o método enquanto que o Método 

está ligado diretamente à forma de fazer e é válido para conseguir atingir determinados 

resultados. Dessa forma a compreensão da natureza dessas três nuance da dinâmica de 

ensino é capaz de produzir efetividade. 

Esses três elementos, pela sua essência qual foi descrita acima não se encontram claros 

na dinâmica de ensino-aprendizagem na OWU, ou ao menos, não estão conectadas uns 

aos outros, como deveriam. É preciso apurar a visão e verificar a partir de pesquisas 
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quantitativas e qualitativas o que e onde existem falhas e procurar apontar possíveis 

melhorias. 

A partir de uma visão superficial, sem muito aprofundamento, é possível perceber que um 

dos métodos usados para a prática de mediação de conhecimento, chamado DMM não 

consegue atender a filosofia para qual foi pensado, pois se o professor da disciplina não é 

totalmente capaz de dialogar conteúdos e mediar conflitos e conhecimentos com seu 

próprio aluno o conteúdo que o mesmo envia em sua “plataforma online” não está 

conectado com sua experiência didática em sala de aula. Três professores, isolados 

numa sala, conectados a internet e a livros impressos produzem todo o conteúdo de 

estudo dos cursos para a OWU. Esta dinâmica me parece interessante olhando pelo 

simples fato da produção de material didático, porém tais professores não participam da 

dinâmica de ensino interpessoal com a turma pela qual estão produzindo tais atividades. 

Logo, a produção de materiais didáticos não produzem, ao menos em sua totalidade, 

efeitos didáticos. Se o próprio professor do curso, que está quase que diariamente 

convivendo com seus alunos, os conhecem e sabem qual tipo de atividade pode 

despertar a criticidade para determinada competência, também sente dificuldades na 

produção de um material didático efetivo imagine quem não possui este contato pessoal, 

determinante em sistemas de ensino.  

Como já foi mencionado, algo não está conectado e qualquer profissional de ensino 

consegue perceber esta deficiência, porém muito ainda precisa ser estudado até que se 

tenha uma possível explicação científico-pedagógica.  

 

Palavras finais 

Ao que foi apresentado anteriormente uma atitude deve ser tomada e alguma ação mais 

concreta deve ser feita. Partindo dos princípios metodológicos e na compreensão daquilo 

que Paulo Freire e Madalena Freire discutem a respeito do processo de educação 

bancária foi pensada a construção de um instrumento normativo que oriente e ajude os 

alunos e também professores na produção de documentos acadêmicos. Este material foi 

elaborado tendo como base as normativas internacionais mais usadas pelas comunidades 

científicas e tendo como base filosófica os institutos de normatização técnico-científica 

que regulam a produção desses materiais tanto em Portugal quanto no Brasil. O manual 

elaborado é composto por exemplos práticos e orientações sucintas a respeito do 

significado de cada seção de um trabalho científico-acadêmico e como se dá sua 

formatação nos padrões internacionais exigidos. O documento que possui 66 páginas 

está dividido em explicações teóricas, práticas e cheio de exemplos para facilitar a 

compreensão pelos usuários do manual. 

Ainda, algo mais parecia ser necessário no tocante ao desenvolvimento acadêmico e 

sendo assim iniciamos um Clube de Escrita. Neste clube será possível facilitar a 

compreensão e uso da linguagem formal e culta portuguesa e entender as diferentes 

figuras de linguagens e tipos literários. A proposta central é oferecer aos estudantes a 
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oportunidade de melhorarem sua habilidade cognitiva a se fazerem entenderem em textos 

escritos, sejam cartas, redações, artigos científicos, monografias, projetos, etc. 

Seria (é) necessário potencializar muitas outras áreas, inclusive os próprios professores, 

porém o curto tempo em que me encontro envolvido com a natureza do trabalho ainda é 

pouco para um desafio tão grande, que é o de despertar a comunidade educativa da 

OWU em que a oferta de sua proposta é um ensino superior e para tal é necessário 

algumas estruturas e competências mínimas, sem elas é impossível a oferta de um 

ensino com qualidade. 

Tenho certeza que os próximos meses deverão ser intensos levando em consideração 

alguns itens que foram apresentados acima e tantos outros que achei por bem não 

apresentar neste escrito, mas que estão diretamente conectados com a metodologia-

prática-ensino-aprendizagem na OWU. 

One World University – OWU 

Maputo, Moçambique 

Dezembro, 2012 

 por ocasião de preparação do Natal. 

 

 

Study Weekend – a ideia é continuar a submissão 
 

Bem, uma coisa é certa: precisamos nos manter ocupados para poder pensar 

menos. Afinal, já diz o ditado de que cabeça vazia é oficina do diabo. Pois era 

como eu me sentia constantemente. Eu precisava estar ocupado, o tempo todo, 

para esquecer o fato de que alguma coisa não corria bem na Humana e eu estava 

fazendo parte desse grupo. 

Uma das partes do nosso projeto estava ligada a realizar em cada dois meses um 

final de semana de estudo, o chamado “study weekend”. Nesse final de semana 

nos reuníamos todos em um lugar específico para realizar alguns estudos para o 

IICD. Os professores do Instituto nos Estados Unidos nos enviavam uma lista de 

temas e atividades que deveríamos dar conta e, ao final deveríamos devolver tudo 

como foi planejado pelos mesmos. 

Uma coisa boa do study weekend era a oportunidade de reencontrar os amigos e 

amigas que estavam espalhados em diferentes projetos ao redor de Moçambique. 

Nesse caso em particular iria encontrar meus outros dois amigos colombianos, da 

mesma turma que eu, que estavam em projetos diferentes do meu e mais três 

amigos que já estavam em Moçambique há mais tempo. Seríamos sete ao total. 

Rever e reencontrar os demais era realmente excitante. 
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Nenhuma outra escola de formação de voluntário, com exceção do IICD de 

Michigan, o qual eu fazia parte, obrigavam os voluntários a fazerem o study 

weekend. Já havíamos passado seis meses nos Estados Unidos, no IICD, tendo 

que lidar com a pressão do DMM, do fundraising, morning course, etc. e ainda 

tínhamos que lidar com essas situações na África. Como se a responsabilidade 

em nossos projetos já não fossem suficientes.  

Então, aconteceu. Encontramos-nos pertinho do Natal de 2012 para o legendário 

Study Weekend. Encontramos-nos na Sede da Humana de Moçambique, em 

Machava, Maputo. Lá estávamos nós sete alegres pelo reencontro e 

desestimulados devido à falácia que era a proposta do final de semana de 

estudos. Não estávamos animados, nenhum pouco. Nenhum de nós, 

principalmente eu, devido a todos os comentários e acontecimentos que já relatei 

anteriormente. 

Enquanto alguns de nós tentávamos escrever alguma coisa, fazer algum relatório, 

depoimento ou algo do tipo, eu estava refletindo e procurando orientação com os 

amigos. Aquele momento era muito difícil para mim e principalmente por ouvir 

outras histórias de insucessos também em outros projetos. 

Então, meu study weekend representou para mim um final de semana de 

reflexões a cerca da minha permanência ou não no meu projeto. 

Lembro-me que após o study weekend iríamos ter mais alguns dias até que o 

natal chegasse. Tínhamos programado uma confraternização entre nós e depois 

uma viagem até Vilankulos. Até essa data chegar muito caminho precisava ser 

percorrido. Eu estava fora da OWU, era minha oportunidade de pensar sem a 

pressão de estar dentro do território do meu projeto e evitar assim apenas a 

emoção para tomar decisões importantes. 

Então, eu estava decidido a sair do projeto, mas entre conversas e outras renovei 

minha disposição de continuar tentando até quando já não conseguisse mais lutar. 

E então disse a mim mesmo e aqueles e aquelas que me ouviram que eu iria 

continuar na luta, mas que dali pra frente a batalha se daria de forma diferente, 

pois eu não aceitaria nenhuma submissão ou trabalho antipedagógico ou que não 

se traduzisse em desenvolvimento comunitário. 

E assim, terminei meu expediente no study weekend na espera de iniciar o Natal e 

o Ano Novo e enfim ter alguns dias de férias e descanso espiritual. 
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Natal e Ano Novo em Moçambique 
 

Então chega o Natal. Estamos apenas nós sete instalados na sede da Humana 

em Moçambique. Resolvemos organizar um jantar para celebrar o natal e nos 

confraternizar. Assim, saímos às compras e preparamos o jantar. Simples, porém 

muito aconchegante.  

Entre sonhos, risos, brincadeiras e brindes, cada um de nós, expressávamos em 

palavras nossos sentimentos naquela noite de Natal. Uma coisa era unânime. 

Celebrávamos a oportunidade de estar pela primeira vez na África, vivendo aquela 

experiência maravilhosa e lembrávamos também nossos parentes e amigos que 

não estavam ali conosco naquele momento. 

Nossa confraternização foi maravilhosa. E estávamos todos ansiosos pela 

celebração de Ano Novo que iríamos viver juntos em poucos dias. 

 

 

Foto: Andres Noriega 

 

Então, chega o dia de partimos para Vilankulos. Era uma quarta-feira, 26 de 

dezembro de 2012. Inicialmente iríamos cinco de nós e os outros dois seguiriam 
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viagem no dia seguinte. Tínhamos praticamente o dia inteiro de viagem pela 

frente. Eram no mínimo 8h de viagem em um ônibus lotado. 

Enfim, chegamos ao local. O lugar parecia diferente dos outros que já havíamos 

passado. Era uma cidade turística. Descemos do ônibus, pegamos nossas malas 

e seguimos para o hotel. Havia muita coisa para aproveitar nesses dias de férias e 

descanso, longe da pressão dos nossos projetos. 

O hotel ficava a beira mar, com piscina, bar e chalés. Aquilo parecia um paraíso, 

não fosse pelo simples fato de que eu me sentia cada dia mais acuado em relação 

a minha permanência no projeto. Eu estava tentando não pensar em nada 

relacionado a isso, mas era quase impossível, pois quando nos dávamos conta 

estávamos conversando sobre nossos projetos e/ou sobre a Humana People to 

People. 

Entre umas opções de turismo em Vilankulos, existem as ilhas e o snorkle. São 

muitas opções de companhias para você escolher. Entre uma dessas opções 

conhecemos a Marina, uma ex-voluntária da Humana. Logo em nosso primeiro dia 

de repouso no hotel a conhecemos e em nossa conversa nos apresentamos e 

finalmente nos “revelamos”. Ela então conta um pouco de sua experiência como 

voluntária em Zâmbia, no projeto Child Aid. Ela conta para nós como foi sua 

experiência e o que a fez literalmente fugir do projeto. Entre depoimentos de maus 

tratos, desvio de verba, má administração ainda tinha a sensação de perca de 

tempo e envolvimento em trabalho sujo. Tudo aquilo me descia mal pela garganta, 

mas eu tinha que engolir, face à minha última decisão de continuar o projeto e ser 

forte. 

Então tentei aproveitar ao máximo minha estadia naquele hotel, que mesmo não 

sendo de luxo era um bom hotel situado em uma bela localização, com uma vista 

linda para o mar. Não foi fácil conter os momentos depressivos e de baixa estima, 

para festejar e celebrar com os amigos. 
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Fotos: Andres Noriega 
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Pelo que mostram as fotos à vista do hotel superava qualquer tristeza ou pelo 

menos ajudava a não deixar a tristeza falar mais alto, principalmente porque se 

tratava de um novo ano que estava chegando. Era necessário manter o equilíbrio. 

Então, todos reunidos. Os dois que faltavam chegar ao hotel já havia chegado. 

Nossa equipe estava completa. De agora em diante era apenas festa e alegria. 

Afinal, nós merecíamos e precisávamos. 

Resolvemos então fazer um passeio de barco até uma das ilhas de Vilankulos. 

Contratamos o serviço, pagamos e fomos. A viagem de barco dura mais de 1:30h 

para ir e mais 1:30h para voltar. Na ilha passamos o dia inteiro onde também 

almoçamos. 

 

 

 

 

 

 

 

     Foto: Andres Noriega 

    

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Pessoal 
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Foto: Andres Noriega 

 

Então, ao chegar na ilha o nosso desejo era logo fazer o mergulho. Pegamos os 

equipamentos, tivemos algumas dicas (entre nós mesmos) e nos jogamos no mar. 

Aquele momento parecia para mim a lavagem da minha alma. Eu me sentia sujo 

por dentro e o mar então me purificou. Ver aqueles pequenos e coloridos peixes 

nadando junto a mim renovou as minhas forças e me deu novo ar de esperança. 

Fotos: Andres Noriega 
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Até aquele momento já tínhamos feitos novos amigos. Outros aventureiros 

também estavam hospedados no mesmo hotel que nós. Alguns deles também 

eram voluntários, mas de outra organização. Partilhávamos nossos projetos e 

nossos sonhos, assim como desejávamos votos de realização pelo que 

estávamos fazendo. 

A ilha era realmente um lugar lindo e cheio de novos olhares. Pelo menos eu 

estava começando a obervar novo horizonte além daquelas águas cristalinas. Mas 

chega a hora de voltar para o hotel. Mais uma vez dentro do barco para a viagem 

de volta. No peito a saudade, mas de longe, lá do hotel, ainda era possível ver 

aquele lugar qual banhou meu corpo e lavou minha alma. 

 

Fotos/Fonte: Acervo Pessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Dandara Peraro           

de Sousa 
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Então os dias vão passando e nós ali acordando e dormindo naquele hotel. 

Rezávamos para aquele sonho não virar realidade e nós termos que voltar para 

nossos projetos dias depois. Realmente tudo parecia um sonho e não queríamos 

acordar. 

Os dias passam e chega a noite da passagem para um novo ano. Aquela altura 

muitos sentimentos povoava nossas cabeças, medo, alegria, saudades, tristeza, 

realizações e tantos outros. Era como se o tempo escorresse por entre nossos 

dedos. Eu via o tempo passar em segundos. Dias atrás eu estava contando as 

moedas para chegar aos Estados Unidos e iniciar minha preparação para ir à 

África e agora já estava na África com desejo de voltar para casa. Era tudo muito 

estranho e confuso ao mesmo tempo.  

Mais uma vez organizamos um jantar para celebrar a passagem do ano. Dessa 

vez não era apenas nós sete. Nesse caminho de Vilankulos, como citei antes, já 

havíamos feito novos amigos. Dois deles, um casal de americanos que estavam 

fazendo voluntariado na África do Sul pela organização Peace Corp. Estavam em 

Vilankulos pelo mesmo motivo que nós: aproveitar as férias de final de ano numa 

bela e linda praia. Mais duas amigas que estavam no mesmo projeto que eu, na 

OWU. Então, ao todo somávamos onze naquela noite de Ano Novo. 

Nosso jantar foi maravilhoso. Troca de presentes, brindes, comida, bebida e muita, 

muita energia positiva. Era a hora de dar boas vindas a 2013 que estava quase 

chegando. 

Eu, porém, já havia feito meu projeto para 2013 e já havia entregado, logo cedo 

pela manhã, ao universo meus pedidos. Então, a partir de agora é confiar e seguir 

em frente. 

Nosso jantar foi maravilhoso. Partilhamos nossos sentimentos e nos 

confraternizamos. E como esta data é especial para todos mais amigos estavam 

por vir. Logo ao longe, outra família partilhava seus sentimentos e como nessa 

hora todos somos a mesma família, fizemos uma grande reunião. Juntamos todos 

e começamos a partilhar. Mais voluntários para juntarem-se a nós. Já não éramos 

mais onze, nem treze. Nossa mesa de voluntários crescia a cada rodada de 

conversa e a cada conversa rodada. Mas fim de papo, o relógio soa as doze 

badaladas. É hora de brindar e desejar boas entradas a todos, como diriam os 

moçambicanos. 
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Foto: Luisa Pareja 

 

Bem, as coisas voltam ao normal depois de uma noite comprida de festa e a 

cabeça volta então a funcionar normalmente. Daqui a dois dias estarei voltando a 

vida real e ao meu projeto e o que devo fazer é organizar as coisas, a vida e as 

malas, pois mais uma decisão precisava ser tomada. Era hora de voltar aos 

Estados Unidos e desistir de continuar no projeto. Essa tarefa não seria fácil. 
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Decidindo deixar o projeto 
 

Acho que ninguém havia percebido, se eu não contasse. Mas eu resolvi deixar o 

projeto de uma vez por todas quando eu estava em Vilankulos de férias. Na 

verdade, a situação parecia estar resolvida por completo, ao menos eu pensava 

assim. Porém nada que não se dá por solucionado e a gente resolve deixar para 

depois fica latente, mesmo que lá no fundo. E foi assim que aconteceu comigo. 

Minha irmã, amigos e amigas e meu namorado foram pessoas que eu ouvi 

bastante antes de tomar a decisão de continuar tentando. E quando enfim decidi 

partir ouvi meu coração e voltei a conversar com essas mesmas pessoas que me 

apoiaram imediatamente. 

Este apoio deles foi sem sombra de dúvidas crucial para que eu permanecesse 

firme na decisão, visto não ter sido um processo fácil, mas doloroso. Eu já tinha 

uma boa parte da minha vida planejada nos Estados Unidos para quando eu 

voltasse de Moçambique em maio de 2013, depois de terminar meu projeto, mas 

naquele momento eu precisava refazer todos os projetos tudo de novo.  

Um alívio era que todas essas mudanças já estavam contempladas no meu 

projeto que havia entregado ao Universo, por ocasião da festa de Ano Novo. Foi 

meu comprometimento com o cosmo e o retorno dessa parceria.  

Eu começava então a receber as respostas muito antes do que eu esperava. Era 

tudo mais um sinal de que eu estava caminhando na direção certa. 

Contei aos meus amigos que estavam comigo. Meus outros amigos de 

voluntariado, que partilharam comigo o meu inesquecível Natal e Ano Novo. Estes, 

mais do que ninguém compreendiam minha decisão, pois eles também viviam na 

pele todo o meu sofrimento e o entendia. Para eles eu era um corajoso e 

destemido. Para mim mesmo eu soava como um fraco. 

Eu havia demorado demais para chegar a essa conclusão. Cheguei e agora será 

definitivo. Não foi fácil e não será daqui para frente, pois terei muita coisa que 

enfrentar, mas o que precisa ser feito, será. 

 

O sentimento de corrupção 
 

Eu realmente estava muito frustrado com tudo que eu estava experimentando. 

Não pelo fato de estar na África, pois como disse antes, este era meu sonho. Não 
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pelo fato de estar sentido saudades da minha casa, da minha família, amigos e 

amigas, pois o trabalho diário me fazia superar essa dor. Também não por estar 

longe do amor da minha vida, pois nos falávamos todos os dias. Eu estava 

frustrado por estar sentindo um sentimento de corrupção. 

Eu fiquei durante alguns dias muito mal comigo mesmo. Nojo era o que eu sentia 

de mim, por muitas vezes. Era muito difícil olhar para aqueles jovens na OWU e 

não sentir a dor e o desespero que eles sentiam pela enganação que estavam 

passando. Era inevitável ouvir os relatos dos estudantes e não me emocionar, por 

não poder fazer nada, embora tivesse tentado. Também, era inevitável ouvir 

relatos de outros voluntários em outros projetos e saber que não era apenas o 

meu projeto que estava com falhas, mas uma conjuntura inteira que não estava 

“nem ai” para o que estava acontecendo. 

Acho que teria sido mais fácil se diante de todos os fatos eu me desse conta de 

que o único erro estava na execução apenas no meu projeto ou simplesmente na 

minha didática de pensar e ver as coisas. Eu teria ficado muito mais feliz se 

alguém tivesse encontrado o erro em mim. Mas infelizmente não foi isso que 

aconteceu. Os testemunhos, as leituras, as observações, as pesquisas online ... 

tudo me fazia perceber que existia algo muito maior do que a ponta do iceberg que 

apontava para fora do mar. 

Deixava-me mal o fato de eu estar comungando de situações como aquela. 

Denúncias de desvio e lavagem de dinheiro. Notícias de que o fundador havia sido 

condenado pela justiça e estava sendo cassado pela polícia. Histórias de que ex-

membros haviam participado de rituais... processos e mais processos na polícia, 

tudo aquilo fez eu me sentir mal. 

Eu nunca havia me sentido daquela forma antes. Era como se eu estivesse 

participando de algum jogo sujo com meu próprio consentimento. Era como se eu 

tivesse me tornado um corrupto sem escrúpulos. Era como se eu não tivesse mais 

princípios e estivesse enganando a todos e principalmente a mim mesmo. 

Eu me senti mal comigo mesmo. Eu me senti mal pelos meus amigos que 

confiaram seus sonhos a mim. Eu me senti mal pela minha família que havia 

sofrido demais para poder me ajudar a realizar aquele sonho. Eu me senti mal, 

pois fazia sofrer o amor da minha vida, que estava desesperado em saber que eu 

não estava no melhor lugar. Eu também me senti mal, pois eu estava onde eu 

queria estar, mas não no melhor lugar. 
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Ouvir os(as) amigos(as) e se sentir seguro 

 

Eu sou uma pessoa muito sortuda, posso afirmar. Tenho amigos(as) 

maravilhosos(as) que nunca me abandonam. Nos momentos em que eu estava 

desesperado eram eles(as) que me ouviam, sem fazer nenhum julgamento. 

Estavam sempre à disposição para me ouvir e me aconselhar, sempre que 

necessário. 

Por um curto período, quando minha situação emocional na África ficou mais 

delicada internamente, lembro que chorei no colo de alguns amigos e amigas que 

me recebiam atentamente. Não sei qual era a dor maior, se a minha, por estar 

numa situação constrangedora ou a deles(as), pelo fato de eu estar distante 

fisicamente e as nossas conversas se darem virtualmente. 

Mas uma coisa era certa, eu poderia contar com eles(as) a qualquer momento. 

Lembro-me muito bem, quando da ocasião, meus amigos e amigas paravam seus 

trabalhos particulares para me ouvirem “reclamar da vida” e do projeto. Eles(as) 

não mediam esforços para conversarem comigo e me fazer sentir seguro, amado 

e querido. Eu sempre senti o apoio deles(as). 

Eu estava muito confuso e preocupado com o que minha decisão de voltar poderia 

representar para eles(as) que confiaram em mim seus sonhos de chegarem a 

África. Esse pensamento me destruía aos poucos. Eu pensava que eu estaria 

traindo eles(as) se eu desistisse do projeto, muito embora o mesmo já não 

resentasse libertação social, como pensávamos, e sim submissão em massa. 

Lembro-me da conversa que tive com Cinthia Queiroz16 a esse respeito e a 

mesma conforta o meu coração, como sempre fez, dizendo: “Você passou muito 

tempo dizendo ‘leva-me onde os homens necessitam tuas palavras e o meu gosto 

de viver’17, acho que se você está ai é para ficar até onde aguentar. Tenta se 

apegar a algum aluno e lembra de tudo que a gente aprendeu juntos, sem querer 

nada em troca, sei que deve ter alguém ai com nossos sonhos e nossa vontade de 

querer algo melhor pelo outro (...) mas também, se for para doer além da conta, 

volta amigo, talvez tenha pessoas mais perto que necessitem teu gosto de viver 

sem doer tanto”. 

                                                           
16

 Cinthia Queiroz é atual Presidenta do IPJ. Desde a minha atuação como membro de grupos de base da 
Pastoral da Juventude em Surubim/PE temos trabalhado juntos e desenvolvido diversos projetos com 
juventude. 
17

 Música Alma Missionária. 
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Posso dizer que estas palavras, assim como de outros(as) amigos(as) que 

disseram: “seja qual for tua decisão estamos juntos”, me ajudou bastante nesse 

momento de dor e sofrimento interior. 

Eu consegui ver uma luz diante dos meus amigos e amigas, a luz da aceitação. Eu 

tinha medo de que minha atitude fosse interpretada de forma errada, como se eu 

fosse um fraco, incapaz, medroso e ainda por cima mentiroso. Eu não queria que 

meus(minhas) amigos(as) pensassem isso de mim, afinal eu carregava também 

os sonhos deles(as). 

E como quem tem um amigo descobriu um tesouro, fui aceito por eles(as), ou 

melhor, nunca havia sido rejeitado, a não ser na minha própria zona de conforto 

interior. 

 

O dia de sair da África – dor e alegria 

 

Quem já ficou divido por sentimentos de dor e alegria ou coragem e medo sabe do 

que eu estou falando. Acredito que é muito mais doloroso quando nos sentimos 

divididos em sentimentos do que quando os sentimos um de cada vez com 

intensidade. Talvez porque não é fácil decifrar qual deles é mais intenso, e se é 

que existe predominância entre eles. 

Eu me sentia alegre no dia de minha saída da África, pois naquele momento 

representava libertação, coragem, atitude, protagonismo, decisão. Eu me sentia 

triste ao mesmo tempo, pois a África era meu sonho de militância. Eu estava nas 

terras da Mãe África e teria que sair, pois fui enganado pela organização em que 

eu acreditei e “apostei todas as minhas fichas”. Era realmente um misto de prazer 

e agonia. 

Quando eu voltei das férias de Ano Novo e pisei mais uma vez no solo da OWU 

eu me sentia estranho. Um sentimento incapaz de ser traduzido. Naquele 

momento eu já estava certo que deixaria o projeto, mas ainda não sabia a data ao 

certo. Decidi guardar essa decisão até que tudo estivesse pronto. Eu queria antes 

de contar a direção da OWU e da Humana que eu iria deixar o projeto, deixar tudo 

pronto, passagens aéreas, entrada de volta nos EUA, volta ao Brasil, etc. Até lá, 

eu iria tentar viver como se nada estivesse acontecendo. Isso não foi fácil. 

Bem, chegou a data. Tudo estava pronto. Já havia resolvido minhas passagens 

aéreas e as demais pendências. Agora era hora de comunicar a Humana e 

organizar as malas e partir. Meus colegas de quarto quando me viram refazendo 
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as malas se surpreenderam com aquela cena e não entenderam o que estava 

acontecendo. Eles, assim como eu, não queriam acreditar no que eu acabara de 

contar. Eu estava deixando o projeto. 

Malas prontas é chegada a hora de deixar o prédio da OWU e seguir para a Sede 

Nacional da Humana em Moçambique. Iria dormir aquela noite por lá e na manhã 

seguinte seguir viagem ao aeroporto da Capital Maputo para minha despedida da 

África. Eu estava indo sozinho nessa. Isso doía demais. Eu havia chegado na 

África com mais três amigos(as) e estava partindo sozinho. Era como se eu os 

tivesse abandonado, mesmo tendo tido a compreensão e o apoio deles(as). 

Nunca foi tão difícil colocar as malas em um táxi e partir. Aquilo doía muito. Eu 

deixava para trás o sonho de uma vida e estava recomeçando outro sonho, que 

talvez resultasse na mesma situação qual havia sido submetido anteriormente. 

Mas eu tinha uma esperança e confiava na minha militância. Eu nunca havia 

deixado a corrupção tomar conta da minha luta e não seria agora que isso iria 

abalar minhas estruturas. Eu precisava ser forte. E fui. 

Já no aeroporto de Maputo, iria pegar um avião até a África do Sul onde de lá 

iniciava minha despedida oficial da África. Cada segundo naquele aeroporto era 

emocionante. As últimas ligações, as últimas mensagens via celular dos amigos e 

amigas que estavam em Moçambique me desejando sorte e me apoiando... tudo 

isso me deixava extremamente emocionado. 

Enfim, o avião parte de Moçambique. Aquela foi a última vez que eu pisei naquele 

solo, até a presente data. Cada segundo o avião ficava mais distante do solo 

moçambicano. Essa sensação me deixava imensamente desnorteado. Eu queria 

ficar e experimentar muito mais da África, mas ao mesmo tempo eu queria ir 

embora e começar a viver verdadeiramente uma vida de missão, militância, 

protagonismo e desenvolvimento comunitário. 

Quando desci no aeroporto da África do Sul toda a memória da chegada na África 

há dois meses atrás veio à tona. Eu lembrava o quanto foi emocionante pisar no 

solo africano pela primeira vez com meus amigos(as). Nós ríamos, brincávamos, 

tirávamos fotos. Era um sonho realizado para todos nós. Mas agora, naquela data, 

era minha despedida. Quanta dor eu sentia.  

Ao mesmo tempo, era como um alívio no meu peito, por todo o tempo que passei 

derramando lágrimas de sangue. Pelo tempo que passei me sentindo corrupto e 

falso, comigo e com meus amigos e amigas. Era uma nova oportunidade que 

nascia em meio a um tempo nublado. 
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Mais uma vez dentro do avião, o destino agora era Frankfurt, Alemanha. Seria 

uma longa viagem até chegar lá e eu precisava descansar, dormir e dar uma folga 

aos meus pensamentos, coisa que não foi possível. Durante todo o tempo de voo, 

sem “grudar os olhos” eu estive lá, pensando, sonhando, sentindo e esperando um 

novo tempo, uma nova vida e uma nova chance de começar tudo de novo. 

Depois de Frankfurt, era a vez de seguir até Chicago, Estados Unidos. Essa 

passagem por lá prometia não ser tão simples, como havia sido as demais 

paradas. Quem conhece a imigração dos Estados Unidos sabe o quanto é incerto 

e difícil a passagem por lá. Eu estava temeroso. Temia não ter permissão 

concedida de entrada no país e então ai sim todos os meus sonhos estariam 

arruinados. Sem África, sem projeto, sem permissão de entrada... o que seria de 

mim? 

Como havia previsto a entrada não foi harmoniosa, mas depois de horas 

esperando e de várias conversas meu passaporte estava carimbado com o selo 

de permissão de entrada e permanência por seis meses. Era a hora de começar 

uma nova vida, estudar e me dedicar ao inglês, para voltar ao Brasil, trabalhar, 

fazer dinheiro e voltar a África mais uma vez, por mim mesmo, minhas próprias 

conquistas e não me sentir nunca mais corrupto por não conseguir ajudar o 

próximo como deveria. 

Ainda não era o fim da jornada, precisava chegar a Atlanta, EUA, última parada. 

Mais um voo era necessário e chegando lá, descanso e recomeço até que eu 

esteja pronto para o retorno tão esperado às terras verde e amarela. 

Foram vinte e três horas sobrevoando os céus, desde Moçambique até Atlanta, 

meu último destino. Foi uma longa e cansativa viagem. Eu precisava dormir e 

descansar para conseguir forças para o recomeço. Era só o começo. 
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Conclusão  
 

Talvez nada do que expus acima seja o real motivo da minha saída da OWU. 

Talvez não seja a OWU o real motivo de minha saída da África. Talvez não sejam 

os projetos da Humana People to People uma falácia. Talvez os alunos, quais 

foram interpelados por mim durante minha estadia na OWU, não estejam claros do 

que realmente é a proposta pedagógica da mesma. Talvez eu tenha feito uma 

interpretação equivocada do sistema pedagógico da OWU e da filosofia social da 

Humana. Talvez minha visão de mundo e experiência político-social não tenham 

sido suficientes para compreender o registro inovador dos projetos e programas 

liderados pela Humana. Talvez eu tenha usado conhecimentos demográficos, 

específico para serem aplicados no Brasil, de forma incorreta enquanto estive na 

OWU, África. Ou simplesmente talvez nada do que disse nesse parágrafo faça 

sentido algum, nem para mim e nem para quem ler todo o livro. Afinal nada 

andava fazendo sentido no composto de vida que eu levava na OWU e um 

parágrafo de um livro sem sentido é apenas mais uma forma de ilustrar essa 

simbiose que resultou em algo inexplicável e mais uma vez sem sentido. Talvez. 

Ainda, tenho sã consciência de que se essa mesma experiência fosse feita por 

outra pessoa, mesmo ligada a movimentos político-sociais como eu, teria outra 

resposta para dar a todas essas indagações que me fiz ao longo desse livro e, 

certamente faria outro tipo de interpretação dos fatos narrados. Afinal, toda 

interpretação visual é dada a partir do prisma pelo qual olha o observador. Vejo a 

imagem a partir do local onde me encontro e das minhas capacidades 

observatórias e interpretativas e essa visualização resulta na interpretação do 

horizonte a partir de minha cognição. Se estiver certo ou errado, estará para mim 

e para mim fará sentido e só fará para outro, talvez, se a pessoa se posicionar no 

mesmo campo imaginário que eu e mesmo assim, usar os mesmos fatores 

interrogatórios que usei. Porém esse é um fato que não se julga necessário, visto 

que as experiências são únicas e, portanto pessoais. Cabe a cada um ter suas 

próprias experiências e depois saber julgá-las.  

Para mim, a África foi desbravadora e muito desafiadora. Eu fui desafiado 

internamente e socialmente e fui forte até quando foi necessário, quando já não 

era mais preciso, em meu julgamento, completei o ciclo, desarmei a barraca e 

voltei a minha zona de conforto. Levarei comigo as experiências e estas serão 

mais uma vez utilizadas para quando surgir mais outro prisma eu saber visualizar 

e interpretar de forma humana, pessoal e intransferível. Afinal eu fui mudado em 

minha humanidade, com todo o significado que essa afirmação carrega. Já não 

sou mais o mesmo. E se eu pude perceber todas essas mudanças foi porque 



 85 

completei minha jornada de forma consciente e empoderada. Mudei. Cresci. E 

hoje sou melhor do que antes. Disso eu tenho certeza. 

E se você me perguntar se valeu a pena eu direi que sim. Valeu muito a pena. Eu 

viveria tudo de novo, porém agora eu estaria mais forte e mais empoderado. A 

emoção e euforia já não tomariam mais conta de mim e eu seria guiado pela 

amizade, mais uma vez, só que dessa vez de forma diferente. 

E se tem algo que ficará para sempre da experiência dessa jornada, serão as 

pessoas que eu conheci e fiz amizades. Essas pessoas me farão lembrar lugares 

e os lugares me trarão lembranças e essas lembranças me fará reviver as 

experiências, que se tornarão vivas e latentes a cada lembrança. E assim a África 

viverá para sempre em mim e naqueles e aquelas que foram comigo em memória 

e que em mim acreditaram até que a vida me reserve outra chance de lá voltar e 

saborear tudo de novo, do gosto doce e suave de pisar nas terras da Mãe África. 
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMENTADA 

 

Abaixo segue uma lista de websites, páginas e perfis do facebook, twitters, etc que 

fazem menção direta a Humana People to People e suas escolas de formação de 

voluntariado. A intenção aqui é disponibilizar recursos para que o leitor faça sua 

própria pesquisa autocrítica na intenção de fazer seu próprio julgamento à 

organização. 

 

Blog Educação para os Direitos Humanos: 

http://www.educacaoparaosdireitoshumanos.blogspot.com/2007/04/quando-o-

nlson-enviou-este-email-para.html 

Humana People to People and Tvind Cult: http://humanatvind.wordpress.com/ 

Página de facebook do Aid alert: https://www.facebook.com/aidalert 

Página de facebook do Tvindalert: https://www.facebook.com/tvindalert 

Página no facebook do IICD Michigan: 

https://www.facebook.com/IICDFightPoverty?fref=ts 

Perfil de facebook contra o IICD: https://www.facebook.com/whynotiicd?fref=ts 

Sobre o Tvind: http://www.rickross.com/groups/tvind.html 

Tvind no Wikipédia: http://en.wikipedia.org/wiki/Tvind 

Twitter do Tvindalert: https://twitter.com/tvindalert 

Website oficial da Humana no Brasil: http://www.humanabrasil.org/pt/ 

Website oficial da ADPP Moçambique: http://www.adpp-mozambique.org/ 

Website oficial da Humana People to People: http://www.humana.org/ 

Website oficial do IICD Michigan: http://www.iicdmichigan.org/ 

Website oficial do Tvindalert: http://www.tvindalert.com/ 

Website sobre Usagain Alert: http://humana-alert.org.uk/ 
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