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2. Resumo 

Milhares de pessoas saem de suas cidades todos os anos 
para prestar trabalho voluntário em outros países. As 
motivações são muitas: religiosas, dívidas culturais, 
intercâmbio mais acessível ou simplesmente a vontade de 
ajudar outras pessoas. Este TCC conta a experiência de 
quatro desses voluntários. Luisa Karam, que reconstruiu 
uma escola infantil no Quênia; Leonardo Barbosa, que 
trabalhou com crianças e artistas de rua na Indonésia; 
Bébhinn Ramsey, uma irlandesa que fundou uma ONG 
para famílias de crianças com doenças crônicas em 
Florianópolis e Juliano Siqueira, que ajudou na 
reconstrução do Haiti depois do terremoto.  
 

Palavras chaves: trabalho voluntário, Quênia, Indonésia, 

Florianópolis, Haiti, ONG 
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3. Contexto 

Dados do IBGE, ONU e CIA mostram que a 

pobreza, a falta de um ambiente condizente com o 

desenvolvimento humano e condições higiênicas 

precárias afetam mais da metade da população mundial.  

Metas da Organização das Nações Unidas falavam 

em exterminar a pobreza extrema – quando o indivíduo 

vive com menos de 1,25 dólar por dia - até 2030, mas 

estimativas divulgadas em 2013 mostram que o cenário 

pode ser bem diferente. Na hipótese mais pessimista do 

estudo chamado “Investimentos para acabar com a 

pobreza”, números da Brooking Institute mostram que 

na data estipulada cerca de 1,04 bilhão de pessoas 

podem ainda estar nessa situação. Na visão mais 

otimista, o número é reduzido para 107,9 milhões.  

O problema é agravado em algumas localidades por 

um contexto de colonização e a maneira como a terra foi 

tratada depois de sua independência. Caso da África e 

da América Central, onde a parcela da população que 

enfrenta dificuldades é maior superior ao de continentes 

como Europa e América do Norte.  

Assim como afirma Said, esse domínio de algumas 

nações não é sentido apenas no momento em que 
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começam, mas em anos a fio através das representações 

culturais e de ideologias formadas desde então.  
Nem o imperialismo nem o colonialismo é um 
simples ato de acumulação e aquisição. 
Ambos são sustentados e, talvez, impelidos 
por potentes formações ideológicas que 
incluem a noção de que certos territórios e 
povos precisam e imploram pela dominação 
(...). O vocabulário da cultura imperialista 
oitocentista clássica está repleto de palavras e 
conceitos como “raças servis”, “povos 
subordinados”, “dependência” e “autoridade”. 
(SAID, 1993, p.40)  

 
Realidade que é refletida até hoje nos relatórios da 

ONU que afirmam que em 2030, 80% das pessoas em 

situação de pobreza serão residentes da África 

Subsaariana – onde o processo de colonização foi mais 

recente.  

Números como estes fizeram com que os países se 

mobilizassem e criassem programas de auxilio à 

alimentação, educação e desenvolvimento de políticas 

públicas. Mas algumas localidades ainda carecem de 

assistência, ou a velocidade com que a governamental 

as alcança não é suficiente para as necessidades da 

população.  
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Nesse contexto, organizações não governamentais 

entram para uma assistência mais rápida, contando com 

a solidariedade de pessoas ao redor do mundo.  

Mas engana-se quem acredita que elas são 

meramente assistencialistas. Na pesquisa The Emergen 

Sector (1994), Lester Salamon, da Universidade John 

Hopkins dos Estados Unidos, mostra que dos 40 países 

pesquisados, o valor mobilizado pelas ONGs por ano 

equivale a U$ 1,9 trilhão. E se fosse o equivalente a um 

país, seria a 8ª maior economia do mundo.  

Tais cifras são resultados de um crescimento 

vertiginoso pelo mundo. Só no Brasil, de acordo com 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

estima-se que cerca de 400 mil ONGs atuem hoje em 

dia, 139% a mais do que há 10 anos.  

Para Salamon, estamos em meio uma revolução 

associativa global, em que a descrença crescente nos 

poderes do Estado gerou um vazio ideológico, que as 

ONGs souberam utilizar a seu favor. 

Com a intensificação da globalização, a escolha de 

uma organização para se associar não é mais restrita por 

uma questão geográfica. Fazer parte de um projeto do 

outro lado do mundo se tornou uma realidade e uma 

possibilidade muito utilizada pelos voluntários.  
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Organizações como AIESEC, Médicos sem 

Fronteiras, Voluntários.org, Royal Voluntary Work, Do 

It! – entre outras centenas – fazem a ponte entre projetos 

internacionais e possíveis voluntários. Alguns, como o 

Médicos sem Fronteiras e alguns projetos do Do It!, 

custeiam grande parte das despesas. Já a AIESEC e o 

Voluntários.org dividem ou repassam a totalidade dos 

gastos para os voluntários.  

Através da história de quatro voluntários, este TCC 

pretende mostrar essa nova tendência do trabalho 

voluntário, onde questões geográficas  não mais 

determinantes para a escolha de projetos, e sim a 

afinidade com o que será desenvolvido.  
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4. Justificativa do tema 

Acredito que faz parte do compromisso do jornalista 

com seu leitor tratar de questões sociais importantes. Os 

dados mostrados na contextualização deste trabalho 

alertam que a fome e o desenvolvimento dos países, 

assim como o crescimento das ONGs ao redor do 

mundo, são problemáticas que fazem parte do cotidiano 

mundial e mobilizam uma quantia significativa de 

dinheiro e tempo de pessoas ao redor do mundo. 

Trazer essas discussões à tona faz parte do papel de 

um comunicador; iniciar o debate de temas relevantes e 

caros para a população. Mas tão, ou mais, importante 

quanto abrir o caldeirão é apontar possíveis soluções e 

casos de pessoas que buscam mudanças para essas 

situações – independente do quão permanentes e 

definitivas elas sejam.  

É importante lembrar, também, que o jornalismo é 

feito de e para pessoas, das mais diferentes realidades e 

contextos. Buscar divulgar histórias que as sensibilizem 

e, quem sabe, as faça promover mudanças, é uma parte 

primordial da profissão.  
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4. Processo de produção 

4.1 Pesquisa e pré-produção 

Devido à mudança de tema ao término da disciplina 

Técnica de Projetos, a pré-apuração ocorreu de forma 

concomitante com a realização das entrevistas. Sem o 

tempo designado no último semestre de 2013 para 

pesquisa, não pude reservar um tempo só para me 

aprofundar na história e conjuntura econômica e política 

dos países ou na procura de fontes.  

Enquanto marcava entrevistas, pesquisava 

informações sobre cada localidade em questão em 

notícias, livros de história, trabalhos acadêmicos e sites 

de projetos sociais. Essas informações eram 

complementadas depois da entrevista, durante a redação 

do conteúdo, e em algumas situações confirmadas com 

o entrevistado em um outro contato.  

As nove fontes foram escolhidas através de pessoas 

com conhecimentos na área, onde Iara Lua e Moira 

Helena precisam ser destacadas.  Possíveis entrevistados 

surgiam de conversas informais com colegas de 

trabalhos ou amigos e eram confirmadas depois de uma 

breve apuração.  

O primeiro contato com todas as fontes foi realizado 

via Facebook, onde era combinado uma data e local 
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para entrevista. Nesse momento, o básico sobre a 

experiência era apurado para a formulação de perguntas 

e a pesquisa mais aprofundada da localidade. Por 

conflitos de horários e falta de disponibilidade, duas 

fontes não puderam ser entrevistas e, portanto, não 

entram na relação mostrada no item abaixo.  

 

4.2 Entrevistas 

Após o contato inicial via Facebook, eram 

realizadas as entrevistas presenciais com cada pessoa. A 

única exceção a isso foi a de Bruna Silva, que estava em 

São Paulo na época da apuração e por isso foi marcada 

um encontro pelo  Skype. Por uma questão de edição, 

ela não foi utilizada no trabalho final.  

Os segundos ou terceiros contatos eram realizados 

por Skype, Facebook ou pessoalmente, dependendo da 

origem e necessidade da indagação. Normalmente estas 

conversas eram para conferir alguns dados como datas, 

valores e ordem de acontecimentos, que se tornavam 

dúvidas durante a redação dos textos.  

Cada entrevista presencial durou entre duas horas e 

três horas e meia. A de Juliano Siqueira, única para a 

qual foi necessária uma viagem, durou um pouco mais 

de cinco horas.  
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Utilizei um gravador em todas as entrevistas para 

não ter que me preocupar em anotar cada detalhe da 

história. Anotações eram realizadas, sim, mas para 

descrições da pessoa, de sentimentos enquanto falava de 

alguma situação, para destaque de dados ou de cenário.  

Como dito anteriormente, as entrevistas não foram 

realizadas todas em um período curto de tempo. A 

primeira – com Bébhinn Ramsey – foi conduzida em 

fevereiro e a última – com Renato Razera –, na última 

semana de maio.  

Abaixo, em ordem cronológica, as pessoas 

entrevistadas independentemente de suas histórias terem 

sido incluídas no trabalho final ou não.  

 

Caracterização das fontes entrevistadas 

 

Bébhinn Ramsey – administradora irlandesa que se 

mudou para Florianópolis a fim de criar uma ONG para 

prestar auxílio a famílias em situação de vulnerabilidade 

social.  

 

Robson Vianna dos Santos – motorista do Diário 

Catarinense que, enquanto atuava no Exército 
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Brasileiro, foi voluntário para trabalhar na reconstrução 

de Porto Príncipe, no Haiti. 

 

Luísa Karam – estudante de Secretariado Executivo na 

Universidade Federal de Santa Catarina e Direito no 

CESUSC. Passou três meses no Quênia ensinando 

inglês a crianças e reconstruindo a escola Mumomo. 

 

Renato Lenzi – estudante de Geografia da 

Universidade do Estado de Santa Catarina. Trabalhou 

como voluntário por dois meses para uma ONG que 

lidava com crianças e artistas de rua na Indonésia.  

 

Bruna Silva – estudante de Direito da Unisul. Passou 

três meses como professora de inglês  voluntária na 

Tailândia.  

 

Juliano Siqueira - ex-cabo do Exército Brasileiro. 

Participou da Missão de Paz para o Haiti em janeiro de 

2011. 

 

Renato Razera, - estudante de Econômia da 

Universidade Federal de Santana Catarina. Trabalhou 



15 
 

durante dois meses e meio como professor e auxiliando 

um orfanato no Camboja.  

 
4.3 Redação dos textos 

A decisão de que histórias seriam ou não incluídas 

no trabalho foi tomada depois da realização de todas as 

entrevistas. A escolha se deu por histórias que 

abordassem trabalhados voluntários diferenciados para 

trazer uma variedade. Também foi um fator decisivo a 

localidade em que eles estavam inseridos. Por exemplo, 

foi decidido que estaria no trabalho final um relato de 

cada continente.  

O primeiro passo da redação foi pela escolha do 

formato em que ela seria escrita. Descartei um livro 

reportagem por acreditar que não era o caso de algo tão 

extenso. Em conversas com meu orientador, focamos na 

ideia de perfis, uma vez que eles retratam um ponto 

específico da história de uma pessoa.  
Há uma expressão mais abrangente e aberta, 
nascida no contexto das pesquisas qualitativas 
em Ciências Sociais: histórias de vida. Essa 
modalidade dá atenção total ou parcial às 
narrativas sobre vidas de indivíduos ou grupos 
sociais, visando humanizar um tema, um fato 
ou uma situação contemporânea. Na sua 
versão mais abreviada, a história da vida 
examina episódios específicos da trajetória do 
protagonista. (VILAS BOAS, 2003, p.16)  
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Apesar das histórias serem muito ricas, não queria 

me restringir a contar passagens de pessoas por outros 

países. Me foquei, então, na história das localidades e 

nos contextos históricos e econômicos para fornecer 

uma conjuntura mais sólida àqueles que leriam. 

Corroborando com a afirmação de Edvaldo Pereira 

Lima que diz que “Em geral o jornalista ilustra o fato 

com a historinha de alguém. No entanto o que se quer 

de uma boa reportagem é encontrar um protagonista que 

vai irradiar o contexto sociocultural e as raízes 

históricas de um fato” (1993). 

No início das entrevistas, foi recomendado pelo 

orientador Jorge K. Ijuim que também fosse feito o 

trabalho inverso - de mostrar um voluntário que veio ao 

Brasil. Bébhinn Ramsey foi a escolhida.   

Apesar de ter sido a terceira entrevista conduzida, o 

texto sobre Luisa Karam – que se voluntariou no Quênia 

– foi o primeiro a ser escrito. Ao término, foi entregue 

ao orientador para correções e definições de estilo dos 

demais.  

Com essas correções, comecei a escrever os textos 

que seriam incluídos no TCC. E neste momento, 

percebemos que estava me aproximando mais de uma 
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reportagem-conto do que necessariamente de um perfil. 

Metáforas e outras figuras de linguagem eram 

comumente usadas, assim como descrições mais 

aprofundadas de cenários e reações.  

Assim como expresso no livro Teoria do Conto, de 

Nádia Battella e no texto da Associação de Escritores de 

Bragança Paulista, características como a descrição em 

terceira pessoa, número reduzido de personagens e um 

forte acento final condiziam também com uma 

reportagem-conto.   

Busquei nos textos lidos nas disciplinas de Redação 

VI e Redação VII – em que tratavam de crônicas, 

contos, narrativas e efeitos de real – outras formas de 

escrita, que e foram muito úteis. Além deles, livros de 

literatura e muitas National Geographic foram 

pesquisadas.  

O último texto a ser escrito foi o abre que aparece 

na página 3 do TCC. Nele é dado um contexto sobre a 

situação do trabalho voluntário no mundo, onde muito 

do conteúdo lido para a realização desta 

contextualização deste relatório foi utilizado.  

No total, foram redigidos aproximadamente 45 mil 

caracteres, dos quais: 6 mil foram despendidos no texto 

de abre. A reportagem sobre a Indonésia e sobre o 
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Brasil tem cerca de 8,7 mil caracteres. Já as que tratam 

do Quênia e do Haiti, que foram finalizadas com 10,7 

mil caracteres cada.  
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5. Diagramação e edição final 

Para uma leitura mais agradável dos textos, foi 

escolhido diagramá-lo no formato de uma revista. Para 

isso, foi usado como o projeto gráfico de duas revistas: 

National Geographic, revista da editora Abril, e na 

ESPM, da Atlas. O tamanho da revista (175x254mm, 

um pouco menor que uma folha A4) foi retirado da 

National, assim como a localização de imagens entre a 

reportagem. O layout mais limpo, com predominância 

de espaços em branco, faz parte da identidade da ESPM 

e foram baseadas em cinco edições da revista.  

A diagramação começou na primeira semana de 

junho, depois a redação de todos os quatro perfis que 

seriam incluídos no trabalho, mas antes do texto de abre 

e da edição do conteúdo 

Todos os textos já haviam sido corrigidos pelo 

orientador, presencialmente ou via e-mail, e começaram 

a ser editados e modificados já nas páginas 

diagramadas.  

As fotos presentes no trabalho foram em sua 

totalidade cedidas de arquivo pessoal de cada um dos 

entrevistados. As fotos eram enviadas depois das 

entrevistas. Mas, apesar da grande disponibilidade para 

dividir as histórias, algumas fontes se mostraram 



20 
 

bastante relutantes em compartilhar as fotografias. 

Também por essa razão, foi decidido dar pouco 

destaque às imagens na diagramação do trabalho final.  

A exceção foi o perfil do Quênia (páginas 8 a 13). 

Por ter uma grande quantidade de imagens – boas – à 

disposição, aumentei o espaço destinado ao perfil de 

quatro – como todos os outros textos – para seis 

páginas.  

Após a diagramação final, todos os textos foram 

submetidos a mais uma revisão pelo orientador e 

corrigidos novamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

6. Prazos e custos 

Em janeiro foi definido um cronograma para a 

realização das atividades referentes a este trabalho. 

Contudo, nem todos os prazos puderam ser cumpridos a 

risca, dado a adiamento de entrevistas ou problemas na 

finalização de textos. Logo abaixo é possível ver o prazo 

estabelecido inicialmente para cada atividade e quando foi 

possível concluí-lo. 

 

Atividade Prazo previsto Prazo realizado 

Seleção de fontes Março Abril 

Entrevistas Abril Maio 

Redação Maio Maio 

Revisão Maio + Junho Maio + Junho 

Diagramação Maio Junho 

Edição Junho Junho 

Revisão final Junho Junho 

Impressão teste 18/06 21/06 

Impressão final 23/06 23/06 

Entrega do TCC 

para a banca  

24/06 

 

24/06 

Defesa 02/07 30/06 
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Os custos para este trabalho foram reduzidos pela 

escolha de utilizar imagens cedidas de arquivos pessoais e 

não ilustrações. A diagramação e projeto gráfico foram 

realizada por mim, o que permitiu que este gasto também 

fosse cortado do orçamento final do projeto.  

Felizmente, todos os entrevistados residiam ou estavam 

em visita a Florianópolis durante a realização das 

entrevistas. A única viagem necessária foi para a 

entrevista com Juliano Siqueira, que reside em Blumenau. 

O preço da viagem foi custeado, tomando como base a 

gasolina em R$ 3,09. 

Abaixo é possível verificar os gastos que foram 

utilizados para a este Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Descrição do custo Preço 

Deslocamento para 

entrevista em Blumenau 

R$ 75,70 

Impressão final dos três 

exemplares para a banca 

R$ 45,00 

Impressão dos três 

relatórios para a banca 

R$ 35,00 

TOTAL R$ 155,70 
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7. Dificuldades 

 

O formato e angulação variaram bastante da proposta 

inicial no primeiro contato com meu orientador até a 

redação final do material. Nisso, tenho que agradecer ao 

professor Jorge K. Ijuim não só pela paciência, mas por 

também por me auxiliar nas escolhas e abordagens dos 

personagens e inserção dos fatos históricos e econômicos 

sobre cada país.  

Já em relação às fontes, a dificuldade se deu em 

delimitar o escopo de atuação. Preferi me restringir a um 

texto por continente, apesar de ter entrevistado mais de 

uma opção para cada um. Fiz essa escolha para não tornar 

a reportagem muito extensa e poder me aprofundar mais 

em cada um deles.  

Encontrar as fontes entrevistadas neste trabalho 

necessitou de ajuda de pessoas ligadas a projetos sociais 

no Brasil e no exterior. E felizmente, muitas opções 

apareceram durante o processo de apuração deste trabalho.  

Mas, acredito que a maior dificuldade aconteceu durante 

a escolha das fotos deste trabalho. Por estar 

impossibilitada de fotografar as situações descritas no 

texto, não pude utilizar muito o recurso de imagens 

durante a diagramação.  
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8. Aprendizado 

Acredito que o maior aprendizado da realização deste 

Trabalho de Conclusão de Curso foi descobrir coisas 

incríveis sobre cada país em que os personagens se 

voluntariaram. Temos uma visão muito fechada, e por 

vezes preconceituosa, de determinados lugares e não nos 

interessamos em expandir esse conhecimento.  

Com esse trabalho pude conhecer fatos interessantes 

sobre vários locais, como o jeitinho brasileiro queniano, 

belezas naturais e cinematográficas do Haiti e o fascínio 

do povo indonésio pelo Japão. Descobertas que só 

aumentaram minha vontade de conhecer cada um desses 

lugares ao vivo.  

Outro grande aprendizado se refere à redação do 

material, pois tive poucas oportunidades de redigir textos 

tão extensos e sem estar amarrados por regras de estrutura 

de notícias. Criar um texto envolvente, que contivesse uma 

grande quantidade de informações duras, e extenso foi um 

grande desafio. Para ele, pude utilizar muitas das técnicas 

descritas nos textos de Redação VI e Redação VII, o que 

me trouxe uma grande satisfação. 
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