
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Instituto de Geociências 

Departamento de Análise Geoambiental 

Graduação em Ciência Ambiental 

 

Gabriel Nad Sequeira 

 

 

 

 

Ecoturismo, aprendizado e trabalho voluntário em propriedades rurais: uma 

maneira sustentável de se conhecer novos lugares? 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Niterói, maio de 2020 

 

  



Ficha catalográfica automática - SDC/BIG
Gerada com informações fornecidas pelo autor

Bibliotecário responsável: Sandra Lopes Coelho - CRB7/3389

S479e Sequeira, Gabriel Nad
  Ecoturismo, aprendizado e trabalho voluntário em
propriedades rurais: uma maneira sustentável de se conhecer
novos lugares? / Gabriel Nad Sequeira ; Viviane Fernandez,
orientadora. Niterói, 2020.
  48 f.

  Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência
Ambiental)-Universidade Federal Fluminense, Instituto de
Geociências, Niterói, 2020.

  1. Ecoturismo. 2. Sustentabilidade. 3. Voluntariado. 4.
História de Vida. 5. Produção intelectual. I. Fernandez,
Viviane, orientadora. II. Universidade Federal Fluminense.
Instituto de Geociências. III. Título.

                                      CDD -



GABRIEL NAD SEQUEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecoturismo, aprendizado e trabalho voluntário em propriedades 

rurais: uma maneira sustentável de se conhecer novos lugares? 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado como parte dos requisitos 

necessários à conclusão do curso de 

Graduação em Ciência Ambiental na UFF. 

Orientadora: Viviane Fernandez  

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2020  



GABRIEL NAD SEQUEIRA 

 

 

ECOTURISMO, APRENDIZADO E TRABALHO VOLUNTÁRIO EM PROPRIEDADES 

RURAIS: UMA MANEIRA SUSTENTÁVEL DE SE CONHECER NOVOS LUGARES? 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado como parte dos 

requisitos necessários à conclusão 

do curso de Graduação em Ciência 

Ambiental na UFF. 

 

 

Niterói, ___ de __________ de ____. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

________________________________________ 

Prof. Drª. Viviane Fernandez Cavalcanti 

Professor Adjunto Universidade Federal Fluminense 

________________________________________ 

Prof. Dr. Armando Cypriano Pires 

Professor Adjunto Universidade Federal Fluminense 

_________________________________________ 

Prof. Dr. Rafael Nogueira Costa 

Professor Adjunto Universidade Federal do Rio de Janeiro 

________________________________________ 

Yan Nascimento do Amaral 

Mestrando em Agricultura Orgânica – PPGAO (UFRRJ)  



AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço à oportunidade que me foi dada de construir a ciência ambiental junto de todas e 

todos discentes e docentes do querido curso de Graduação em Ciência Ambiental da UFF do 

Instituto de Geociências,  agradecimentos profundos aos iluminados mestres que batalham 

por um saber horizontal a respeito da nossa  Mãe Terra e da complexidade ambiental 

existente em todas as relações. Um muito obrigado à minha admirável orientadora Viviane 

Fernandez por acreditar em uma produção acadêmica científica mais pessoal, assim como ao 

Armando Cypriano por todo o incentivo e elucidações a respeito da metodologia utilizada 

nesse trabalho.  

Agradeço também aos mestres e funcionários da minha amada escola Centro Educacional de 

Niterói, carinhosamente Centrinho, por toda a educação visando à formação de um cidadão a 

cima da formação massiva de reprodutores de informações passadas, auxiliando no 

aprendizado do aprender a aprender. Acredito que essa escola siga CENPRE nos corações de 

todas as pessoas que já passaram por lá. 

Agradeço imensamente a todos os anfitriões que me receberam em suas casas durante a 

minha experiência de voluntariado por cada troca e aprendizado imensamente 

enriquecedores, em especial à Annete, Les, Nadine, David, Tano, Jeff, Trish e Ando por todos 

os cuidados que tiveram e por me fazerem sentir parte de suas famílias, estarão para sempre 

em meu coração. Obrigado à minha companheira de viagem Mari por toda a troca e ajuda 

durante a experiência.  

Agradeço aos bons amigos Alain Weathley, Thiago Óscar e Yan do Amaral por terem topado 

participar da elaboração desse trabalho compartilhando suas histórias e experiências de 

voluntariado, além de opiniões e sugestões, sem vocês isso não teria ficado da forma que 

ficou. 

Gratidão aos meus irmãos e irmãs nessa caminhada da vida, especialmente àqueles que 

seguem comigo desde a adolescência: Carlos Álvaro, Erick Szanto, Julia Leal, Julia Paraquett, 

Leo Briones, Leo Fontes, Livia Catete, Nan Amaral, Pedro Luís, Victor Ferreira e Vinícius Bruno. 

E é claro agradeço aos irmãos da caminhada acadêmica na Ciência Ambiental na UFF e de 

todas as universidades do país que tanto somaram, em especial: Bernardo Lauria, Breno Mil-

homens, Carlos Meirelles, Gabriela Rodrigues, Gustavo Cruz, Isabelle Guzmán, João Pedro de 

Oliveira, João Rebello, Lais Delpupo, Letícia Torres, Luna Machado, Mauro César, Samuel 

Dominiqui, Vinícius Catarino, Vitor Ribeiro e Yasmin Gelli, amo vocês. 

Por fim, agradeço minha família que tanto amo, meus pais Nei Sequeira e Ninon Nad, por 

sempre fazerem de tudo para que eu tivesse o melhor ambiente possível, amo vocês demais. E 

agradeço minha companheira e melhor amiga Malu Sant´Anna por todo o amor, apoio, carinho 

e companheirismo durante toda a nossa jornada juntos. 

 

 

  



 

EPÍGRAFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O segredo é não correr atrás das borboletas. É cuidar bem do jardim para que elas 

venham até você." 

Mário Quintana 

  



RESUMO 

A busca por práticas e costumes mais sustentáveis pela sociedade tem crescido, fazendo com 

que afete também a maneira de se conhecer novos lugares. Dessa forma, os turistas têm 

procurado diminuir a pegada ecológica ao viajar, priorizando o meio ambiente e a cultura, 

além da experiência em si. Atualmente, existe a possibilidade de se trocar trabalho por 

estrutura de estadia (dormitório e alimentação) atrelada ao aprendizado de técnicas e 

conhecimento sobre um novo ambiente natural e cultural, sendo essa prática conhecida como 

volunturismo. A presente pesquisa parte de um voluntariado desse tipo realizado pelo autor 

em propriedades rurais e pretende investigar se a proposta de atrelar ecoturismo, aprendizado 

e trabalho voluntário em propriedades rurais é uma maneira sustentável de se conhecer novos 

lugares. Tomando como fio condutor o conceito de sustentabilidade, conforme abordado por 

Leonardo Boff no livro intitulado "Sustentabilidade: o que é, o que não é", foram identificadas 

e discutidas, por meio do método de História de Vida, as oportunidades, desafios e problemas 

envolvidos nas experiências de indivíduos que tiveram experiências similares de voluntariado, 

percebendo que as diferentes práticas desenvolvidas na imersão resultam numa menor 

pegada ecológica ao se conhecer novos lugares e culturas. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Ecoturismo. Sustentabilidade. Voluntariado. Permacultura. História de Vida. 

Propriedade Rural. 

  



ABSTRACT 

The search for more sustainable practices and customs by our society has grown, which affects 

also the way of getting to know new places. Therefore, tourists have been looking ways to 

reduce their ecological footprint while travelling, prioritizing the environment and culture, in 

addition to the experience itself. Nowadays, there´s a possibility of exchanging workforce for 

accommodation and food, linked to the opportunity of learning techniques and obtaining 

knowledge about a new natural and cultural environments. This practice is known as 

“voluntourism”. This research is based on the autor´s experience of this type, in rural 

properties, and intends to investigate if the proposal to link ecotourism, learning and 

volunteering is a sustainable way of visiting new places. Taking Leonardo Boff´s concept of 

sustainability as a guiding thread, approached in his book entitled "Sustentabilidade: o que é, o 

que não é" (Sustainability: what is, what is not), opportunities, challenges and problems were 

identified, through the methodology of Life´s History, involved in the experiences of individuals 

in their volunteering in rural properties, realizing that the different practices developed during 

the immersion result in a smaller ecological footprint when getting to know new places. 
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Property. 
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1. INTRODUÇÃO 

A busca por práticas e costumes mais sustentáveis pela sociedade tem crescido, 

fazendo com que afete também a maneira de se conhecer novos lugares. Dessa forma, os 

turistas têm buscado diminuir a pegada ecológica ao viajar, priorizando o meio ambiente e a 

cultura, somada a experiência em si. Segundo a Agência Brasileira de Promoção Internacional 

do Turismo - EMBRATUR, autarquia do Ministério do Turismo responsável pela execução da 

Política Nacional de Turismo, o ecoturismo se mostra como a nova tendência dos viajantes do 

mundo. De acordo com Pires (1998), a ideia de ecoturismo deve se voltar para ambientes 

naturais e culturas autóctones, comprometendo-se com a sustentabilidade ambiental, social, 

cultural e econômica, proporcionando a educação ambiental e a consciência ecológica a partir 

da participação das comunidades locais, porque, sem esse viés, a experiência se distancia do 

ecológico e passa a ser apenas um turismo de natureza. 

Contudo, para além da prática do ecoturismo, existe a possibilidade de se trocar 

trabalho por estrutura de estadia (dormitório e alimentação) atrelada ao aprendizado de 

técnicas e conhecimento sobre um novo ambiente natural e cultural, sendo esse tipo de 

trabalho também é conhecido como voluntariado. Atualmente existem algumas plataformas 

que foram criadas com o objetivo de facilitar o contato entre o voluntário e famílias residentes 

de destinos turísticos que necessitam de ajuda em seus lares, tornando-se anfitriãs, como será 

descrito no item 3.2 do presente trabalho.  

Um estudo qualitativo, realizado no Rio de Janeiro por Selli et al. (2008), a respeito da 

percepção dos voluntários da área de saúde hospitalar sobre o trabalho voluntário, concluiu 

que para eles, voluntários, pacientes, instituições e a sociedade são beneficiados. O 

questionário aplicado mostrou que para cerca de 50% dos voluntários, os benefícios estavam 

mais centrados no paciente, enquanto que 42% neles próprios e 8% nas instituições e a 

sociedade em que os trabalhos eram realizados. Entretanto, em nenhuma das respostas era 

apontado que o benefício era exclusivo de um dos grupos, mas que todos estavam ganhando 

com aquela ação. Nesse trabalho, é abordado que “os entrevistados estabeleceram uma 

relação de reciprocidade, na qual ambos são destinatários e sujeitos do benefício, 

apresentando uma noção de horizontalidade na relação”. No item da conclusão, os autores 

colocam: 

O trabalho voluntário contribui na construção do bem comum como 
motivação ética para guiar as pessoas no trabalho voluntário e participar 
ativa e criticamente na democratização efetiva do Estado. (SELLI et al., 2008, 
p. 1089) 

Sendo o trabalho voluntário uma atividade em que ambos os participantes são 

beneficiados (SELLI et al., 2008), pode-se pensar a respeito de uma situação similar na relação 

turista-local/voluntário-anfitrião onde, ao ser realizada uma atividade de voluntariado junto à 

uma família que mora no ambiente que está sendo visitado, ambos poderiam ser beneficiados.  

A anfitriã australiana, Kate Thompson, produtora de abacate e frutas cítricas orgânicas, 

afirmou, em uma conversa informal durante a minha estadia em sua propriedade, que o 

voluntariado se mostra como uma prática em que as duas partes envolvidas, voluntário e 

anfitrião, são beneficiadas no processo, seja no âmbito de conhecimentos linguísticos, 

culturais, profissionais ou ambientais, com um baixo custo monetário para ambos, visto que 
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pouco se investe em troca da experiência e mão de obra. De acordo com ela, essa seria uma 

situação “win-win” ("ganho-ganho", em tradução literal).  

Assim, a presente pesquisa parte da experiência de voluntariado em propriedades 

rurais que eu tive, onde pude viver junto de 20 famílias de diferentes regiões da Austrália e 

absorver muitos conhecimentos, me levando a querer conhecer experiências similares de 

outras pessoas e investigar se a proposta de atrelar ecoturismo, aprendizado e trabalho 

voluntário é uma maneira sustentável de conhecer novos lugares. Tomando como fio condutor 

o conceito de sustentabilidade, conforme abordado por Leonardo Boff no livro intitulado 

"Sustentabilidade: o que é, o que não é", serão identificadas e discutidas, por meio do método 

de História de Vida, as oportunidades, desafios e problemas envolvidos nas experiências de 

estudantes de graduação que tiveram experiências similares.  Por fim, serão discutidas as 

diferentes formas de se realizar um voluntariado, avaliando aspectos sustentáveis e buscando 

diferenciar, por exemplo, o voluntariado mediado por uma agência que realiza todo o trâmite 

envolvido entre os voluntários e o lugar onde o trabalho irá ocorrer, e aquele voluntariado 

onde o contato entre o voluntário e a família anfitriã é realizada por eles próprios. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Identificar elementos da sustentabilidade em experiências que buscam agregar 

ecoturismo, aprendizado e trabalho voluntário em propriedades rurais. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

I. Descrever a experiência do autor atrelando ecoturismo, aprendizado e trabalho; 
II. Realizar uma análise crítica a respeito das plataformas utilizadas durante o 

voluntariado; 
III. Descrever experiências de estudantes de graduação que vivenciaram a proposta de 

atrelar ecoturismo, aprendizado e trabalho; 
IV. Conhecer as experiências segundo o conceito de sustentabilidade de Leonardo Boff. 

 

3. CONCEITUANDO 

 Buscando definir conceitos crucias para a elaboração desse trabalho, foi realizado um 

levantamento bibliográfico a respeito dos conceitos de ecoturismo, trabalho voluntário e 

sustentabilidade, além de outros conceitos que tangem tais questões, como por exemplo os 

conceitos de Permacultura e volunturismo, além de estudar as plataformas que utilizei para a 

realização da minha experiência, motivadora para a proposta de pesquisa. Também foi 

estudado o referencial teórico-metodológico de História de Vida, afim de conhecer melhor as 

bases para a utilização desse modelo que busca resgatar e reviver história daqueles que não 

são “objetos de estudo”, mas participantes ativos da construção desse trabalho. 
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3.1. Sobre ecoturismo e trabalho voluntário 

A partir de novas demandas da sociedade, buscando construções e práticas mais 

sustentáveis, novas formas de turismo começaram a ganhar forças, apresentando-se de uma 

forma mais racional e de responsabilidade socioambiental (SOUZA; BARCELOS; LAMAS, 2018). 

De acordo com a Organização Mundial de Turismo, os turistas estão cada vez mais seletivos na 

escolha do destino de suas viagens de acordo com o meio ambiente e culturas locais, além da 

própria qualidade de experiência (WTO, 2011, apud SOUZA; BARCELOS; LAMAS, 2018). Para 

desenvolver a proposta desse trabalho, qual seja a avaliação da sustentabilidade nos casos em 

que há possibilidade de atrelar ecoturismo, aprendizado e trabalho voluntário, faz-se 

necessário definir conceitos como ecoturismo, voluntário, voluntariado, volunturismo, 

ecovoluntariado e agroturismo, além do próprio conceito de sustentabilidade. 

Depois da ECO 92, segundo o Ministério do Turismo (2010, p. 17), foi elaborado o 

documento “Diretrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo”, lançado em 1994, pelo 

Ministério da Ciência e Tecnologia e pelo Ministério do Meio Ambiente, em parceria com a 

Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo - EMBRATUR e o Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. Nesta publicação, o conceito 

de Ecoturismo foi definido como:  

O segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o 
patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação 
de uma consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, 
promovendo o bem-estar das populações. 

 Em outra publicação do Ministério do Meio Ambiente, colocam características gerais 

de um ecoturista, sendo um indivíduo que busca uma pegada ambiental com menor impacto à 

comunidade local e à natureza, se assemelhando muito aos participantes de trabalhos de 

voluntariado em propriedade rural, como será mostrado mais a frente. 

(1) vive na cidade grande e deseja conhecer os ambientes naturais 

conservados; (2) busca informações sobre os lugares a serem visitados; (3) 

gosta de aprender sobre o meio ambiente e o dia-a-dia das comunidades 

locais; (4) prefere sentir-se parte integrante do ambiente natural e da 

comunidade visitada; (5) preocupa-se com a qualidade do ambiente, assim 

como com o bem-estar dascomunidades anfitriãs; (6) prefere conhecer e 

adquirir produtos típicos da região. (FERREIRA; COUTINHO, 2002, p.17) 

Em seu trabalho, Campos (2005) diz que o conceito de Ecoturismo já era estudado por 

Hetzer (1965) desde a década de 60, identificando 4 principais características dessa prática: 

"(1) impacto ambiental mínimo; (2) impacto mínimo às culturas anfitriãs; (3) máximos 

benefícios econômicos para as comunidades do país anfitrião; e (4) satisfação "recreacional" 

máxima para os turistas participantes". 

Segundo a Organização das Nações Unidas, “(...) voluntário é o jovem, adulto ou idoso 

que, devido a seu interesse pessoal e seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem 

remuneração, a diversas formas de atividades de bem estar social ou outros campos” (ONU 

BR, 2016). O voluntariado “(...) parece se definir como um conjunto de ações, desenvolvidas 

sem intenção financeira, ao menos manifesta, envolvendo algum tipo de doação (tempo, 

dinheiro, conhecimento etc)” (GROPPO; ZAMARIAN, 2009, p.2).  
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O volunturismo, ou turismo voluntário, “é a combinação integrada do serviço 

voluntário para um destino com os elementos tradicionais de viagens e turismo – artes, 

cultura, geografia, história e recreação” (VOLUNTOURISM, 2016, apud SOUZA; BARCELOS; 

LAMAS, 2018). De acordo com Baillet e Berge (2009), citado por Ferreira (2015), o 

ecovoluntariado envolve a participação do turista na ação de proteção e conservação em 

conjunto com a pesquisa feita pelo mesmo, sendo essa uma forma de turismo sustentável pela 

ligação com o meio ambiente e contribuição à comunidade local.  

Segundo Guzzatti (2003, p. 53), o conceito de agroturismo estabelecido durante uma 

reunião promovida pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - 

PRONAF (Ministério do Desenvolvimento Agrário -  MDA) junto ao Programa Nacional de 

Municipalização do Turismo - PNMT (EMBRATUR), pode ser definido como: 

Um segmento do turismo desenvolvido no espaço rural por agricultores 

familiares organizados, dispostos a compartilhar seu modo de vida, 

patrimônio cultural e natural, mantendo suas atividades econômicas, 

oferecendo produtos e serviços de qualidade, valorizando e respeitando o 

ambiente e a cultura local e proporcionando bem estar aos envolvidos.  

Em função da constante troca de saberes entre os participantes desse tipo de 

experiência, vemos que ele está atrelado a um importante processo de educação ambiental, 

tendo que seu principal eixo de atuação deve buscar, acima de tudo, a solidariedade, a 

igualdade e o respeito à diferença através de formas democráticas de atuação baseadas em 

práticas interativas e dialógicas (JACOBI, 2003), ações essas que são constantemente 

trabalhadas em um cenário de voluntariado em um novo ambiente para o voluntário e para o 

anfitrião que compartilham tal experiência. A educação ambiental permeia diversos campos de 

conhecimento, fazendo uma abordagem multirreferencial da complexidade ambiental (LEFF, 

2001). Portanto, deve-se também fazer menção ao importante e ambientalmente complexo 

conceito de Sustentabilidade, grande aliado na fomentação de maneiras mais responsáveis 

socioambientalmente e racionais de se viajar (SOUZA; BARCELOS; LAMAS, 2018). A 

sustentabilidade se mostra como um novo critério básico e integrador, que precisa estimular 

responsabilidades éticas, considerando aspectos relacionados com a equidade, a justiça social 

e a própria ética dos seres vivos (JACOBI, 2003). Logo, a sustentabilidade implica numa inter-

relação necessária da justiça social, qualidade de vida, equilíbrio ambiental e a ruptura com o 

atual padrão de desenvolvimento (JACOBI, 1997, apud JACOBI, 2003). 

O voluntariado dessa maneira permite conhecer diferentes áreas, vivendo o cotidiano 

dos locais, aprendendo não só com as pessoas e o ambiente, mas com a forma como as 

pessoas interagem com o ambiente, vivenciado o cotidiano dos mesmos. Podemos ver essa 

relação entre o chamado “sábio local”, como pessoa que ali vive, e o “local propriamente 

dito”, como espaço em que se vive, no trabalho de Milton Santos (1999, p. 21): 

Porque o saber local, que é nutrido pelo cotidiano, é a ponte para a 

produção de uma política – é resultado de sábios locais. O sábio local não é 

aquele que somente sabe sobre o local propriamente dito; tem de saber, 

mais e mais, sobre o mundo, mas tem de respirar o lugar em si para poder 

produzir o discurso do cotidiano, que é o discurso da política. 

Um trabalho elaborado pela Angela Maycock (2008), levantou relatos de pessoas que 

tiveram experiências a partir da plataforma World Wide Opportunities on Organic Farms - 
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WWOOF, onde se concluiu que existem diferentes enfoques ao realizar o voluntariado em 

propriedades rurais. Os principais são a fuga da cidade para a vivência num ambiente rural de 

paz e a busca por aproveitar mais os aspectos educacionais de se explorar o cultivo orgânico e 

estilos de vida alternativos. Um relato diz que “o entendimento intercultural e o aprendizado 

na agricultura gerado pelo WWOOF, são sustentos para a alma e o solo”, mostrando o quão 

enriquecedora se mostra a experiência nos vieses cultural e educacional. Em outro momento 

do texto, ainda é apresentada a ideia de que a experiência possibilita “explorar o mundo, 

desenvolver novas habilidades e experiências, além do autoconhecimento”. 

 

3.2. Das plataformas disponíveis à presente monografia: a experiência do 

autor 

Durante o ano de 2017, foi realizada uma viagem com fins turísticos, culturais e 

científicos visando estudar diferentes formas de se viver da terra, com base em vieses 

Permaculturais. Prudente (2007, p. 1166) define a Permacultura, de forma resumida, da 

seguinte maneira: 

Permacultura é uma referência de práticas sustentáveis para assentamentos 

humanos integrados à natureza de forma harmônica, pois considera o 

equilíbrio de fatores econômicos, sociais e ambientais. É uma ciência que 

tem como foco principal uma ética de cuidado com o planeta, com os 

recursos naturais e com as pessoas. 

Durante essa vivência, foi possível o aprendizado de diversas técnicas de cultivo, 

manejo e colheita de cultiváveis, técnicas de manutenção e manejo de estruturas de 

propriedades rurais, além da própria convivência com os agricultores e seu dia-a-dia, 

realizando um intercâmbio educacional e cultural. Ao todo, foram visitadas 20 propriedades ao 

longo da costa, totalizando cerca de 2.600km viajados entre a cidade de Sydney/NSW e 

Cairns/QSD que, se comparados com o território brasileiro, seria como sair do Rio de 

Janeiro/RJ e viajar até Natal/RN. 

Com esse enfoque, o planejamento da viagem foi de visitar diferentes propriedades 

rurais localizadas ao longo da costa leste australiana durante 10 meses, fazendo uso de 3 

plataformas online para que o contato fosse feito com os anfitriões das diferentes 

propriedades rurais, sendo elas: WWOOF, Workaway e HelpX. De maneira geral, elas oferecem 

a oportunidade de trabalhar durante meio turno (3 a 5 horas) em troca de alimentação e 

hospedagem. A seguir, serão abordadas as particularidades de cada uma das plataformas:  

3.2.1 WWOOF – World-Wide Opportunities on Organic Farms  

Talvez o WWOOF seja a plataforma mais conhecida, muito por ter sido a primeira a ser 

criada na década de 1970, na Inglaterra (WWOOF, 2019). Tem como objetivo facilitar um 

intercâmbio educacional e cultural, a partir de experiências práticas de vida sustentável e de 

técnicas de agricultura nas mais diferentes vertentes (Permacultura, Agricultura Biodinâmica, 

Sustentável, Orgânica, Agroecológica, entre outras), além de permitir que o voluntário tenha 

uma vivência no mundo rural sem nenhuma troca monetária com o anfitrião, apenas a estadia 

e alimentação. 
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Mesmo sendo difundido em todo o mundo, em cada país o WWOOF é uma 

organização diferente, ou seja, para cada país que o voluntariado for ser realizado, deve-se 

pagar uma taxa (que varia o valor conforme o país, exemplo de $38 dólares americanos para o 

Brasil e $70 na Austrália) que permite o acesso durante 1 ano, além da própria estrutura dos 

sites e organização das listas de anfitriões e classificações serem diferentes em cada um. No 

site internacional do programa, é abordada a ideia de que um website central para todos os 

países não permite a ideia de um serviço local e diferente para cada língua, cultura e leis para 

voluntariados. Esse programa tem como foco experiências exclusivamente em propriedades 

rurais e, teoricamente, em fazendas de cultivo orgânico. Logo, para viajantes que visam ter a 

experiência mais voltada nessa área, é bastante interessante por possuir um bom número de 

anfitriões disponíveis em 132 países. Todas as mensagens entre os anfitriões e voluntários são 

feitas por meio de e-mails.  

3.2.2 Workaway  

Essa plataforma é mais geral, admitindo opções de troca de trabalho por alimentação 

e hospedagem não só em fazendas, mas nos mais diferentes ramos, como por exemplo 

culinária, artes, cuidados de casa e de pets, entre outras atividades. Já está na ativa desde 

2002, onde a ideia nasceu a partir de uma experiência do criador (WORKAWAY, 2019). Após 

retornar de uma viagem  pelo Havaí, passou a receber pessoas em sua casa para trabalharem 

em troca de alimentação e hospedagem. Diferente do WWOOF, o Workaway está disponível 

em 182 países como uma única organização, ou seja, ao pagar o valor da taxa de inscrição ($42 

USD), o voluntário passa a ter acesso ao contato de anfitriões em todo o mundo, pelo período 

de 1 ano. Também existe a opção para casais, ou companheiros de viagem, onde é criado um 

login por uma taxa de $54 USD. O objetivo, segundo o site, é promover a troca cultural e de 

pessoas de diferentes nacionalidades, viajar de maneira mais barata e aprender, ou aprimorar, 

outras línguas. 

No Workaway, os usuários possuem um perfil, assemelhando-se à uma rede social, 

onde a pessoa, ou família, se apresenta, adiciona fotos e segue alguns critérios para uma 

identificação mais padronizada, além da troca de mensagens entre os interessados ser feita no 

próprio site. Outro ponto muito interessante e proveitoso é a opção de enviar feedbacks com 

uma parte por escrito e com uma pontuação, tanto do anfitrião para o voluntário, quanto o 

sentido contrário, que fica exposto no perfil de cada um, permitindo adquirir uma maior 

credibilidade para novas trocas com o passar do tempo inscrito no programa e realizando o 

voluntariado com diferentes pessoas. Também é possível que um voluntário troque 

mensagens com outros voluntários, além de fazer amizades dentro da rede social, permitindo 

uma troca maior de informações. 

3.2.3 Helpx 

Esse se apresenta com a ideia mais parecida com a do Workaway, onde existem 

trabalhos de diferentes tipos (existem até anfitriões que oferecem a oportunidade de viajar 

velejando e auxiliando nos trabalhos de tripulação), mesmo que possua grande parte voltada 

para experiências no meio rural, além de ser uma única organização para os países em que 

existem anfitriões pelo mundo. O custo para se tornar membro é de $25 USD, com validade de 

2 anos. Entretanto, esse programa é mais voltado para países de língua inglesa, não sendo tão 

utilizado nos demais países e, mesmo naqueles que participam do programa, não existem 

muitas opções.  
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O Helpx foi lançado em 2001, depois que o fundador viajou trabalhando em troca de 

alimentação e hospedagem pela Austrália e Nova Zelândia, onde fazendeiros colocavam 

anúncios em hostels e, ao voltar de viagem, pensou que a melhor forma de se fazer esse 

contato seria por meio de uma plataforma online (HELPX, 2019). Um aspecto não muito 

positivo desse programa é o website em si, que não possui um aspecto muito bonito e 

didático, podendo ser um pouco complicado de navegar até entender como ele funciona de 

fato. 

3.3. Sobre a sustentabilidade do Boff 

Em seu livro intitulado ”Sustentabilidade: o que é, o que não é”, de 2016, Leonardo 

Boff discute diversas questões a cerca da construção do conceito de sustentabilidade desde o 

século XVI, fazendo relações com as diferentes esferas da sustentabilidade e críticas aos 

modelos existentes de desenvolvimento sustentável. Ele coloca que, fundamentalmente, 

sustentabilidade significa:  

O conjunto de processos e ações que se destinam a manter a vitalidade e a 

integridade da Mãe Terra, a preservação de seus ecossistemas com todos os 

elementos físicos, químicos e ecológicos que possibilitam a existência e a 

reprodução da vida, o atendimentos das necessidades da presente e das 

futuras gerações, e a continuidade, a expansão e a realização das 

potencialidades da civilização humana em suas várias expressões. (BOFF, 

2016, p. 14) 

 Mesmo que eu só tenha chegado à essa definição da sustentabilidade depois da minha 

experiência de voluntariado, foi pensando nessas questões, alinhado à Permacultura, que 

busquei conhecer propriedades, famílias e técnicas que caminhavam nesse sentido, 

estivessem elas em um momento de transição, ou já estabelecidas como sustentáveis.  

Essa experiência possibilitou uma grande troca de saberes, culturas e uma vivência 

riquíssima e variada, a partir da ideia de que o voluntariado foi realizado em 20 propriedades 

diferentes ao longo da costa leste Australiana, o que possibilitou conhecer diferentes 

costumes, formas de cultivo e modos de vida em diferentes regiões do país. Em função de o 

foco ter sido aprender sobre diferentes formas de se viver de forma alternativa no meio rural, 

buscando sempre a Permacultura, a vivência permitiu um entendimento intercultural e de 

técnicas de agricultura alternativas mais sustentáveis e em equilíbrio com o meio ambiente. 

Com isso, foi possível fazer um relato da viagem utilizando a memória, registros e uma tabela 

elaborada durante a vivência com anotações a respeito de aprendizados nas diferentes 

propriedades (Apêndice 01), descrevendo a viagem, particularidades de diferentes 

propriedades, técnicas adquiridas, trocas culturais estabelecidas entre outras questões. 

O trabalho voluntário em propriedades rurais também despertou o interesse por 

pesquisar de que forma ocorreram outras experiências de graduandos da área ambiental: com 

quais aprendizados, condições, reflexões eles se depararam. Estas e outras indagações 

compõem o objeto deste trabalho de conclusão de curso.  

4. PESQUISANDO 

4.1. Sobre o referencial teórico-metodológico de História de Vida 

A metodologia de História de Vida se apresenta como um instrumento para se 

conhecer experiências vividas pelos entrevistados a partir do relato de suas memórias. O 
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encontro entre o pesquisador e o sujeito se dá numa relação de confiança mútua, onde o 

próprio encontro entre o pesquisador e o sujeito, já possui uma história (LÉVY, 2001 apud 

NOGUEIRA et. al, 2017). Nessa abordagem o narrador não é reduzido à um objeto de estudo, 

ou fornecedor de informações. Ao contrário, é considerado um coautor do trabalho 

desenvolvido, um participante ativo, tornando a fala, em seus detalhes, a grande potência 

dessa metodologia (NOGUEIRA et. al, 2017). “As histórias de vida podem possibilitar a abertura 

de novas interpretações e elaborações do vivido” (NOGUEIRA et. al, 2017), onde esse relato 

varia de acordo com o interlocutor e sua interação com o campo social da comunicação 

(FERRAROTI, 1990, apud NOGUEIRA et. al, 2017).  

O estudo de Nogueira et. al (2017), aborda que após a entrevista, seja ela gravada ou 

não, todo o material deve ser transcrito e discutido entre o pesquisador e o sujeito para que, 

depois de conversado, o pesquisador realize uma análise para procurar as respostas para as 

questões da pesquisa. Não se busca concordar ou aprovar a história, mas entender a 

experiência vivida (HOBSBAWN 2002, apud NOGUEIRA et. al, 2017) e, por isso, esse método 

possui “uma dupla dimensão: de fatos e a busca do sentido” (NOGUEIRA et. al, 2017), onde “os 

fatos fazem parte de uma experiência de vida singular, inscrita num universo de relações 

sociais, de classe, de poder, que reenvia às condições sociais de existência” (LÉVY, 2001, apud 

NOGUEIRA et. al, 2017), enquanto que o sentido é explicado por Favret-Saada (1977), em “Les 

mots, la mort, les sorts”, citado por Nogueira et. al (2017, p. 478): 

O sentido é o que faz sentido para as pessoas; ele não está na própria 

história nem mesmo em sua narrativa, mas é apreendido/construído na 

retomada posterior do que foi narrado, no movimento de pensamento no 

qual é representado. 

A construção do sentido, propriamente dito, é um dos pilares fundamentais dessa 

metodologia. Ao entender que a palavra é a grande força e, por isso, a construção do sentido 

do que está sendo narrado é de extrema importância, entende-se também que o pesquisador 

passa a ter uma relação com o sujeito, colocando-se num lugar de igualdade com o outro. A 

partir disso, o pesquisador passa a estar “em condições de refletir igualmente sobre si mesmo” 

(NOGUEIRA et. al, 2017), resultando numa transformação da investigação para o seu 

autodesenvolvimento, “estando aberto e interessado em refletir sobre os aspectos ideológicos 

presentes no conteúdo social e cultural a ser encontrado”. 

Para Nogueira et. al (2017), o que importa para o sujeito é como a história foi vivida, o 

que irá influenciar em como ele aborda os fatos e elementos afetivos atuais. Logo, a memória 

é afetada pelo presente, sendo algo não fixo, “lembrar não é reviver, é refazer, reconstruir, 

repensar com ideias de hoje, as experiências do passado” (BOSI, 1987 apud NOGUEIRA et. al, 

2017). A memória se faz entre a lembrança e o esquecimento, onde ela não se encontra no 

passado, mas é, no presente, a geradora do futuro. Logo, temos que a memória parte sempre 

do presente, pois ela será sempre influenciada pelas novas experiências que foram vividas, 

alterando-se assim o sentido da história a cada encontro. 

A cada vez que convidamos alguém a ouvir nossa história (que aceitamos o 

convite para contar nossa história) estamos dando as mãos e seguindo 

juntos pelos enraizamentos diversos que uma vivência produziu em nós e, 

assim, podemos cultivar diferentes frutos, da mesma raiz. (NOGUEIRA et. al, 

2017, p. 482) 
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Entende-se que os diferentes frutos de uma mesma raiz, são os diferentes sentidos 

dados à história cada vez que ela é contada. Em função da mutação do sentido e da memória a 

cada nova experiência vivida pelo sujeito, a metodologia em si deve ser transformada e 

adaptada de acordo com o sujeito a ser entrevistado, sendo influenciada pelo lugar em que a 

narrativa ocorre. “O lugar é um conceito que carrega, indissociavelmente o material e o 

simbólico na sua especial capacidade de servir como um desenho quase preciso do tempo” 

(NOGUEIRA et. al, 2017), sendo nele onde a experiência e memória se formam, moldando o 

sentido e os significados de tal: “o homem não vê o universo a partir do universo, o homem vê 

o universo a partir de um lugar” (SANTOS, 1987 apud NOGUEIRA et. al, 2017). 

Então, temos uma metodologia que preza a interação e confiança entre o pesquisador 

e o sujeito que narra a história, tendo a memória não como algo fixo, mas como uma 

reconstrução da experiência vivida. Essa memória, que em muito é afetada pelo lugar em que 

foi vivida, além de ter o seu sentido como uma variante de acordo com o lugar em que o 

pesquisador se coloca, resulta numa história de vida que de muito vale para o sujeito, como 

aquele que detém o saber, mas também para o pesquisador, que é aquele interessado em 

conhecer a história, sem julgamentos, para buscar as respostas de suas perguntas. 

O trabalho elaborado pelas pesquisadoras Spindola e Santos (2003) relata a 

experiência de se utilizar a metodologia na construção de uma tese de Doutorado, de forma 

bastante didática. Ao longo do estudo, ela descreve a metodologia, aprofundando na técnica 

de coleta e análise dos relatos, explicitando a relação de confiança mútua que deve existir 

entre o locutor e o entrevistador. A tese foi realizada junto a mães enfermeiras do Hospital 

Geral Público do Rio de Janeiro, com a abordagem: “Fale-me de sua vida como mulher, mãe e 

trabalhadora de enfermagem”, buscando conhecer as dificuldades do dia-a-dia dessas 

trabalhadoras. As autoras citaram que depois das entrevistas, a própria maneira de interagir 

com o ambiente de trabalho se alterou, revelando a propriedade dessa abordagem. 

Propõe-se nesse estudo fazer uma abordagem, a partir da metodologia de História de 

Vida, no âmbito do turismo e meio ambiente conhecendo histórias de pessoas que realizaram 

trabalhos voluntários em propriedades rurais em diferentes áreas, tendo diferentes trocas 

culturais e aprendizados.  Por meio dessa metodologia buscaremos alcançar os objetivos desse 

trabalho, relacionando o ecoturismo, aprendizado e trabalho voluntário de acordo com o viés 

da sustentabilidade.  

 

 

4.2. Ouvindo as experiências de estudantes de graduação que vivenciaram a 

proposta de atrelar ecoturismo, aprendizado e trabalho 

Nesta etapa, foram realizadas entrevistas de acordo com a metodologia escolhida de 

História de Vida com três pessoas, sendo que duas dessas estavam no processo final de suas 

graduações na época em que as entrevistas foram realizadas, resultando em 3 graduados no 

momento em que esse estudo foi finalizado, a respeito de suas experiências em diferentes 

partes do Brasil e na Argentina. Essas entrevistas estão apresentadas nos Apêndices 02, 03 e 

04. 

A entrevista foi gravada em áudio, para posterior estudo do autor, sendo realizada 

como uma conversa onde o entrevistado/locutor falou um pouco de si e diversas outras 
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experiências anteriores, para depois ser abordada a experiência do voluntariado em si, de uma 

maneira mais fluída, sendo instigado em alguns momentos a respeito de alguns assuntos. 

Enquanto a entrevista estava acontecendo, o entrevistador fez anotações que, ao fim da 

locução, foi apresentada ao entrevistado para que fosse discutido e aprofundado alguns 

assuntos, auxiliando o estudo da proposta de atrelar ecoturismo, aprendizado e trabalho. 

Todos os entrevistados tomaram ciência do propósito da entrevista para fins de pesquisa 

acadêmica e autorizaram o uso dos seus nomes no documento final. Estes consentimentos 

encontram-se registrados nas gravações. Os entrevistados para a elaboração desse estudo 

estão listados no quadro abaixo: 

Fonte: Elaboração autoral 

4.3. Contextualização das experiências 

Afim de conhecer diferentes experiências de trabalho voluntário em propriedades 

rurais, possibilitando a coleta de informações além do relato do relato elaborado por mim a 

respeito da minha experiência (Apêndice 01), foram realizadas 3 entrevistas com pessoas 

moradoras do Rio de Janeiro, mas que tiveram experiências em lugares distintos. Para que se 

possa conhecer um pouco melhor de cada um dos entrevistados, ao início da conversa, foi 

feita uma breve contextualização, falando um pouco de outras experiências, interesses 

pessoais e do projeto final de graduação de cada um, fazendo com que se sentissem mais à 

vontade com o formato da entrevista para o momento do relato da experiência de 

voluntariado. A seguir, será apresentada uma breve descrição dos entrevistados, por ordem 

alfabética, e de suas respectivas experiências, concluindo com a minha contextualização. 

 

4.3.1 Alain Rodrigues Wheatley 

O Alain contou um pouco da sua vontade por viajar pedalando, tendo em mente viajar 

para Minas de bicicleta ao terminar a sua graduação, que estava na reta final no momento da 

entrevista, mas agora se encontra em Portugal com a mesma motivação, além do seu interesse 

pela Ecologia Florestal, tendo esse tema como um possível estudo em um futuro mestrado. Ele 

é graduado em Ciências Ambientais pela UNIRIO, tendo como título do seu Trabalho de 

Conclusão de Curso “Florística e fitossociologia do componente arbóreo em um trecho de 

Floresta Ombrófila Densa Submontana sob dois distintos históricos de uso na Região Sudeste 

do Brasil”, estudado a partir de um projeto de levantamento de flora e caracterização da 

floresta nas Reservas Ecológicas do Guapiaçu e dos Três Picos, afim de identificar as diferenças 

das 2 áreas que possuem um histórico de uso diferentes e, a partir dos dados, entender o 

funcionamento da floresta e sua sucessão. O interessante para o estudo, foi que ele contou a 

motivação de outros estudantes a acompanharem ele nesse projeto que, na busca de 

aprender a respeito do tema, iam de forma voluntária ajudar no levantamento florístico. 

Quadro 1: Informações de entrevistados, formações acadêmicas e localidades das experiências. Fonte autoral. 

Nome Formação Universidade 
Localidade da 
experiência 

Alain Wheatley Graduação em Ciências Ambientais UNIRIO Argentina 

Thiago Óscar Graduação em Arquitetura e Urbanismo UFF Rio de Janeiro 

Yan do Amaral Graduação em Ciência Ambiental UFF Bahia 
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Sua experiência foi realizada depois de trancar sua matrícula no terceiro período da 

faculdade, com 19 anos de idade, e sair para uma viagem mais longa passando por 4 países: 

Argentina, Chile, Bolívia e Peru, afim de conhecer mais a América Latina, entendendo as 

culturas e a si próprio. Durante uma trilha na Bolívia, ele conheceu duas meninas que haviam 

feito um trabalho voluntário em uma propriedade na Argentina por meio do WWOOF. Elas 

falaram muito bem a respeito da experiência e ele decidiu entrar em contato com os anfitriões 

que, depois de algumas trocas de mensagens, decidiram uma data e o Alain chegou lá. O 

planejamento inicial era ficar uma semana na fazenda orgânica em Mendoza, na Argentina, 

localizada próxima aos Andes, mas como gostou, acabou ficando 15 dias e, quando estava 

voltando do Chile, como iria passar perto da propriedade, entrou em contato novamente e 

ficou por mais 10 dias. 

 

4.3.2 Thiago Óscar de Miranda Prin da Costa 

Thiago, Arquiteto e Urbanista pela UFF, estava concluindo o seu TCC intitulado 

“Experiências Coletivas em Canteiro Experimental de Bioconstrução @ExColaBio - Sensações e 

percepções em atividades participativas ligadas às técnicas de construção naturais”, tendo 

essa como sua área de maior interesse, além de outros ramos ambientais como agriculturas 

ecológicas e resíduos, onde segundo a sua anfitriã da experiência de voluntariado, “lixo é uma 

palavra que talvez não existisse à cem anos atrás”. Logo após a greve nas universidades em 

2012, a partir da sua ida ao Encontro de Bioarquitetura, que contou com a presença oito 

palestrantes dos ramos da Bioarquitetura, do pensamento de redução dos impactos 

ambientais e Ecologia, além do encanto pelo livro Manual do Arquiteto Descalço, indicado por 

um de seus futuros orientadores de TCC, Thiago decidiu trancar a sua matrícula na graduação 

e se candidatar para o programa de aprendiz do Tibá Rio, Instituto de Tecnologia Intuitiva e 

Bioarquitetura, que havia organizado o Encontro de Bioarquitetura. 

Com a sua seleção, ele foi participar do programa e ficou imerso no instituto durante 5 

semanas, pagando por um valor pelo curso onde aprendeu muito sobre construção com terra 

e bambu, consciência ambiental e trabalhos com o lado direito do cérebro, responsável pela 

criatividade, harmonia, coordenação motora e afins. Durante essa vivência, ele conheceu a 

Low Construtores Descauzos, o que o levou a fazer um curso na sequência do programa no 

Tibá e, depois, fez outro curso no Tibá Mar e passou a fazer parte da equipe de Bioconstrução, 

onde atua até hoje. Depois dos cursos, ele voltou para o Rio para participar da organização do 

Encontro de Estudantes de Arquitetura em Niterói e, com o incentivo da coordenadora de 

arquitetura da UFF em uma conversa, ele decidiu trancar mais um período e ir junto da equipe 

morar em El Nagual, uma Ecovila que eu tive a oportunidade de conhecer, por coincidência, 

um pouco depois da estadia dele por lá, o que permitiu que conversássemos sobre alguns 

detalhes da propriedade e suas ações. A Ecovila fica localizada em Santo Aleixo – RJ, e a sua 

experiência de voluntariado, junto com os anfitriões e outros 12 voluntários por cerca de 3 

meses e meio. Além dessa experiência, Thiago morou em mais 2 lugares: 1 mês no morando 

no Tibá Rio como voluntário, logo após o seu primeiro curso, e no Instituto Pindorama por 

cerca de 1 mês e meio, mas recebendo por estar morando lá. 
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4.3.3 Yan Nascimento do Amaral  

Yan, conterrâneo formado em Ciência Ambiental na UFF, teve como título do seu TCC 

“Sítio Ypê Amarelo: ComVivendo e construindo a transição agroecológica”, que foi uma 

experiência de algumas vivências junto à uma família rural a partir do Núcleo de Estudos Pacha 

Mama em parceria com a prefeitura de São Gonçalo, concluindo com uma estadia de 10 dias 

na casa da família, trabalhando e vivendo junto deles. Antes de concluir a graduação em 

Ciência Ambiental, ele cursou 8 períodos de Geofísica e, em função do se interesse por 

agroecologia e agriculturas ecológicas, ele mudou de curso. Ao longo da graduação, ele 

participou de diversos encontros, tendo como objetivo a troca com os outros participantes, 

como o Congresso Brasileiro de Agroecologia e o Encontro Nacional de Grupos de 

Agroecologia que foi realizado no Tibá de São Carlos, que contava com tambores além das 

ferramentas de plantio durante os mutirões. Também participou do Projeto Comboio duas 

vezes como bolsista da UFF, evento que contou com a presença de faculdades e entidades dos 

4 estados do Sudeste, sendo uma vez como parte da comissão estruturante e a outra como 

participante das chamadas caravanas. Os Encontros Nacionais de Estudantes de Ciências 

Ambientais também foram eventos que ocorreram muitas trocas, onde o Yan sempre 

apresentou trabalhos e, no ano de 2016, participou como comissão organizadora junto com o 

autor e outros estudantes da UFF.  

A experiência de voluntariado foi realizada na Sucupira Agroflorestas, localizada em 

Valença, no Sul da Bahia, em 2018, restando apenas a elaboração do seu TCC para a conclusão 

da graduação. O voluntariado foi uma extensão de 30 dias depois da viagem de férias para 

curtir o réveillon e, segundo ele, como um momento para pensar o que ele queria da vida. 

Através de um amigo, Yan entrou em contato com os anfitriões e combinaram a data para que 

o trabalho fosse realizado. 

 

4.3.4 Gabriel Nad Sequeira 

Em 2016, eu estava cursando o 6º período da graduação de bacharelado em Ciência 

Ambiental pela Universidade Federal Fluminense, estudando comunidades tradicionais, 

agroecologia, pegada ecológica e me envolvendo bastante com a agricultura, participando de 

encontros e mutirões. Nesse mesmo ano, eu tinha participado da comissão organizadora do IV 

ENECAMB, além de ter terminado o meu estágio no Centro Educacional de Niterói, onde tive a 

oportunidade de ministrar aulas interdisciplinares relacionadas ao meio ambiente junto com 

os meus professores da escola. Por estar chegando perto da reta final da graduação com 

apenas 20 anos de idade, tive a ideia de trancar a matrícula e ter alguma experiência 

enriquecedora viajando e conhecendo novos lugares, além de me conhecer melhor e decidir o 

que queria para a minha vida. Dessa forma, ao descobrir o esquema de trabalho voluntário em 

propriedades rurais, vi que essa seria a forma ideal de viajar e conhecer mais da área que eu 

estava cada vez mais interessado: a Permacultura. Em função do termo ter sido desenvolvido 

na Austrália e eu querer também trabalhar o inglês, decidi que iria para a Austrália junto com a 

Mariana, que estava concluindo sua formação em Ciências Ambientais na UNIRIO, e nos 

planejamos. 

O plano, desde o início, foi de viajar fazendo o voluntariado em diversas propriedades, 

o que possibilitaria conhecer diferentes técnicas e modos de vida, ao mesmo tempo que 
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estaríamos conhecendo novo lugares. Foram 10 meses de viagem percorrendo cerca de 

2800km pela costa leste australiana, visitando ao todo 20 propriedades, o que resulta numa 

média de 2 semanas em cada, tempo suficiente para conhecer o modo de vida e as rotinas e, 

quando estávamos nos acostumando com o local, era hora de partir para um próximo local 

mais ao Norte.  

 

 

5. QUALIFICAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS 

 Buscando facilitar a qualificação das experiências, foram identificados alguns temas de 

enfoque da pesquisa, que guiaram a apresentação dos resultados. Mesmo que estejam todos 

interligados, muitas vezes resultando na citação de uma mesma passagem para 2 ou 3 

diferentes temas, as entrevistas foram organizadas da seguinte forma: Contextualização, 

Aprendizados e Objetivos, Relações, Trabalhos, Aspectos Negativos, Sustentável/Ecológico e, 

Ecoturismo. É claro que poderiam existir mais, menos ou diferentes grupos nessa pesquisa, 

logo, algumas justificativas do autor serão apresentadas no próximo parágrafo.  

O tema “Contextualização” foi abordado em tópico anterior (4.3) apresentando um 

pouco de cada participante, inclusive o autor, contando algumas experiências anteriores, o 

momento do voluntariado e suas motivações. “Aprendizados e Objetivos” foca mais em 

técnicas e vivências aprendidas durante a experiência, desde técnicas de cultivo e vida no 

campo, até questões ligadas a outras áreas do conhecimento. “Relações” discute um pouco 

das relações vividas durante a experiência, seja Anfitrião X Voluntário, Voluntário X Voluntário, 

Anfitrião X Anfitrião ou entre outras pessoas envolvidas, afim de mostrar um pouco aspectos 

interessantes nessa vivência com outras pessoas de uma forma mais intensa, visto que o 

voluntariado se dá num momento em que uma ou mais pessoas vão morar temporariamente 

na propriedade de outras, trabalhando, se alimentando e vivendo o tempo todo juntas. 

“Trabalhos” busca abordar as rotinas e os trabalhos realizados, não só os ligados à cultivo, mas 

também os trabalhos de casa e cuidado com o ambiente. Aspectos “Negativos” também foram 

questionados durante as entrevistas afim de mostrar que existem problemáticas nesse tipo de 

experiência, mas que muitas vezes podem ser contornadas e resultam numa experiência 

positiva. O grupo “Sustentável/Ecológico” pode parecer redundante, ou não, de acordo com 

opiniões de diferentes pessoas, como foi discutido com participantes durante o relato, mas o 

tema busca trabalhar aspectos mais sustentáveis na vivência no campo e percepções a cerca 

desse tema em suas vidas e na experiência de voluntariado. Por fim, o tema “Ecoturismo” 

enfoca na questão turística nos aspectos culturais, com um impacto mínimo e benefícios para 

as comunidades e o turista.  

A seguir, os temas serão debatidos separadamente, mesmo que resgatando 

pensamentos próximos a outros temas. Foi também estudada a relação das experiências a 

partir do viés da sustentabilidade, usando como base o livro do Boff intitulado como 

“Sustentabilidade: o que é, o que não é”, de 2012. 

 

5.1. Aprendizados e Objetivos 

 Nesse tema, se buscou aprofundar no pensamento em relação as formas de se 

aprender, os focos de aprendizado de cada participante e os diferentes conhecimentos 
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adquiridos, independentemente do objetivo de cada um com o voluntariado. É interessante 

levar em consideração a importância da prática no processo de aprendizagem, onde num 

ambiente em que tal prática é aplicada, a possibilidade do acúmulo de conhecimento é 

melhorada. Essa forma de aprendizagem é discutida por diversos autores no âmbito dos 

reflexos dessa prática no crescimento econômico, admitindo o nome de learning-by-doing, 

que traduzido resulta em “aprender fazendo”, em que é mostrado o aumento do acúmulo de 

conhecimento, ou capital humano, decorrente da prática no aprendizado, como coloca Ellery 

(1999).  

 Assim como para mim, aprender a respeito da vivência e técnicas que envolvem um 

viver mais sustentável, foram motivadores em comum dos entrevistados a realizarem o 

trabalho voluntário em propriedades rurais junto às famílias que vivem no campo. Thiago, 

durante a sua experiência de voluntariado na Ecovila El Nagual, propriedade que eu realizei um 

trabalho de campo de uma disciplina da graduação em Ciência Ambiental, buscou aprender e 

trabalhar com a Bioconstrução principalmente, mas não exclusivamente, já que em sua 

experiência outros voluntários de outras áreas do conhecimento também estavam buscando 

outros aprendizados e em certos momentos o indivíduo era incentivado a trabalhar um pouco 

com outra área, como ele conta na passagem a seguir: 

Aí, depois da missão de lavar a louça, que tava no amanhecer assim, cada 

um ia para a sua missão, pro seu trabalho, cada um ia para o seu ofício mais 

específico, mas era uma variação leve, tipo: eu pego 4 dias de bioconstrução 

e um dia eu posso pegar horta ou ateliê, que a galera tava fazendo mosaico, 

ou papel reciclado, ou vela, ou vidro fusão também. (apêndice C, p. 11) 

Entretanto, como a sua “área de pesquisa”, termo usado por Thiago que expõe o seu 

principal objetivo ao estar morando na ecovila, era a da Bioconstrução, grande parte do seu 

trabalho foi na construção da chamada Bangalow, nome dado ao bangalô construído que 

brinca com o nome do projeto “Low Construtores Descauzos” do qual faz parte até hoje. Na 

construção da Bangalow, foram utilizadas 9 técnicas de construção com terra diferentes, desde 

pau e bambu a pique, até hiperadobe e cordwood, que é aquele tipo de construção em que se 

pode colocar garrafas de vidro e madeiras nas paredes, dando um visual único. 

(se referindo à parede construída em cordwood) Essa aí eu participei do 0 

até o fim, a gente derrubou metade dessa parede num certo momento, 

porque ela tinha sido feita em curso, então tava fazendo uma barriga para 

trás, a galera tinha ficado meio desatenta ao nível, que tem que ficar 

sendo acompanhado fiada por fiada, e aí a gente teve esse desafio e gente 

teve que resolver, fomos tirando material com calma, esse que é o bom da 

bioconstrução, todo o material da parede, diferente do material de 

construção que viraria entulho, para a gente ele continua sendo um 

material reutilizável (...). (apêndice C, p. 11) 

Aí tinha o teto verde, que eu participei desde o início, do madeiramento do 

teto verde, que foi a minha primeira grande experiência (...).(apêndice C, p. 

12) 

E aí, o uso de ferramentas, e nesse telhado lá do El Nagual, nesse teto 

verde, a gente trabalhou com várias ferramentas, porque é preciso saber a 

forma de usar ela, como segurar, tipo furadeira, esmirilhadeira, serra tico-

tico, circular, sem contar facão, enxada, que são ferramentas manuais que 

são importantíssimas que a gente utilize com bastante consciência 

(...).(apêndice C, p. 12) 
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Além dos aprendizados a respeito da bioconstrução, Thiago conheceu a estrutura do 

biogás que gera, além do gás para a cozinha, um excedente que é incorporado também no 

biodigestor que resulta em “um biofertilizante que pode ser usado na horta, com diluição de 

20 litros de água”. Somada à essa estrutura, é realizada uma fitoremediação para o tratamento 

da água. O voluntariado não se trata apenas dos trabalhos realizados fora da casa, mas 

também o dia-a-dia de uma vida no campo, por isso a cozinha é um grande encontro dos 

participantes na hora das refeições. 

(...) foi principalmente construção com terra e aprendi muito na cozinha lá, 

evolui um pouco o meu conhecimento sobre gastronomia, sobre os fins 

medicinais de algumas coisas que memorizei uma ou outra, mas aprendi 

“ah, isso aqui combina com não sei o que”. Ah, lembrei da grande 

importância desse momento é que o Eraldo e Mari eram chefs de cozinha, 

nos roles na Europa. (apêndice C, p. 15) 

(...) eu aprendi técnicas de corte com faca profissional, eu corto até hoje com 

o dedo para trás, você apoia a faca na unha, aprendi com ele, corte de 

cebola, de alho, de legumes, que para mim tinha que aprender de criança, 

com os alimentos mais fáceis de cortar, com uma faca menos perigosa, 

como é no interior (...).(apêndice C, p. 15) 

Conversando com o Yan, ele disse que o seu objetivo principal durante a vivência era 

“Aprender e trocar, né? Porque o processo de aprendizado é mútuo, né?“ mas com  um 

enfoque diferente, buscou trabalhar e estudar a Agroecologia, tendo a oportunidade de 

aprender diversas técnicas e o cultivo de diferentes espécies, além do seu beneficiamento, em 

uma mesma propriedade, já que o anfitrião trabalhava no modelo de talhões, ou módulos, 

como conta: 

 (...) fomos dar uma volta no sítio para ele me mostrar os primeiros talhões, 

denominaram como talhões os módulos em que eles separam a propriedade. 

A propriedade tem 80 hectares, e tem 52 hectares de agrofloresta 

implementada, isso na época! (apêndice D, p. 4) 

(...) a partir dessas visitas, a gente foi conseguindo entender a qualidade do 

solo de cada parte da fazenda, né? Tinham áreas em que o solo tava muito 

bom, que eram áreas antigas de cabruca, cabruca é um modelo de sistema 

produtivo indígena, onde se planta o cacau dentro de algumas áreas da 

mata (...).(apêndice D, p. 4) 

E cada talhão é bem variado assim, cada talhão tem uma experiência 

diferente, eu dentro da fazenda nesses dias aprendi bastante sobre manejo 

de algumas especiarias, eu fiz beneficiamento de pimenta do reino, cravo da 

índia, de guaraná e de urucum também, fiz esse beneficiamento. Fiz um 

inventário florestal em duas áreas de produção, que eram duas cabrucas 

antigas em que ele aproveitou a sombra disso tudo, ele cortou alguns desses 

cacaus que eram um pouco mais velhos e, eu junto né, a gente plantou 

algumas palmeiras juçaras e eu fiz o inventário dessas juçaras (...).(apêndice 

D, p. 4) 

Era muito diverso, eram agroflorestas bem diversas, cada área era um 

modelo implementado diferente e tinha uma ideia diferente pra aquela área, 

tinham áreas que ele visava basicamente produção de árvores madeireiras, 

uma agrofloresta que produz muita madeira, outras áreas ele não tinham 
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tanto esse interesse, mas eram áreas mais para você ter foco em frutíferas, 

onde era plantado juçara, cacau, jabuticaba, cupuaçu. (apêndice D, p. 4) 

Também foi muito maneiro que eu mexi bastante com animais, lá! Porque a 

Luiza, que é esposa do Gilberto, Luiza Avellar, é médica veterinária e 

também tem mestrado em ecologia. E eles tinham porco, ganso, fui com eles 

pegar um casal de ganso que eles tinham ganho, pato, galinha, devia ter 

umas 4 variedades de galinha, tinha porquinho da índia, cachorro tinha uns 

7. (apêndice D, p. 6) 

Foi apresentado a ele o projeto de um doutorando que estava ocorrendo em um 

desses talhões, projeto esse que estava analisando o crescimento da vegetação com uma 

aplicação de Roundup, que é um defensivo agrícola, agrotóxico, pesticida ou veneno, como 

prefira chamar, permitindo a percepção de que no talhão que havia sido aplicado o produto o 

solo estava mais exposto e as plantas, produtivas ou não, estavam com menos flores.  

Foi uma experiência maneira! Achei também interessante né, pois eles 

estavam abertos realmente à pesquisa, né? O jeito que eles produziam era 

realmente um jeito sem veneno, todo esse tempo que eu tive lá eu não vi 

uma aplicação de veneno, mas aplicamos um esterco de vaca, de cabra, 

tudo isso de fora, comprado da vizinhança. (...) E eles cultivavam bastante 

adubação verde, todos os talhões tinham correção também ia muita 

adubação verde, muito feijão de porco, feijão guandu. (apêndice D, p. 9) 

As colheitas realizadas na propriedade resultavam em produtos a serem vendidos para alguns 

clientes diretos, na maioria restaurantes de diversas áreas como São Paulo, Salvador e Morro 

de São Paulo, além de mercados, e um pouco para feiras. A base das vendas dos produtos da 

fazenda era direcionada para estabelecimentos maiores, que faziam compras regulares. Além 

disso, também eram vendidas sementes em seu próprio site na internet e na rede de 

vendedores formada, estando presentes no mapa agroecológico criado pelo CBA.  

Como o anfitrião possuía um mestrado em Ecologia, Yan disse que era interessante 

observar a importância que ele dava para as espécies nativas não só do Brasil, mas da região 

específica que a propriedade estava situada. Atrelado à área de pesquisa semelhante dos três, 

Yan e o casal de anfitriões, a noite era bastante comum eles lerem livros que estavam na casa 

e discutir a respeito da agroecologia, aumentando o potencial de aprendizado para todos. 

Somado a isso, outras 6 pessoas, moradoras da vizinhança contratadas para ajudar na 

propriedade, estavam fazendo manejos em diferentes talhões e a oportunidade de trabalhar 

em conjunto com os anfitriões e os demais significou um constante aprendizado na prática e 

nas conversas durante o dia. 

 A experiência do Alain se deu no meio de uma outra viagem mais longa percorrendo 

alguns países da América Latina e acabou ocorrendo por um acaso de ter conhecido duas 

meninas durante uma trilha que recomendaram a ele. Então, seu objetivo durante a viagem e, 

consequentemente, durante o voluntariado, era conhecer a cultura e si próprio. Seu interesse 

pela agroecologia foi também seu foco durante a estadia na propriedade.  

(...) fui mais para entender como era a vida no campo, como era a 

agroecologia, e entender o quão viável isso é, a vida no campo, o quanto 

não é romantizado e o que é real e bonito, o que é legal, o quanto é 

trabalhoso e tal. E foi muito bom, uma experiência maneira, conheci ótimas 

pessoas e foi interessante pra caceta, a vida é boa, quando eu saí eu falei 

assim “eu vou voltar” pra lá, especificamente, e de ter uma vida mais 
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afastada da cidade, que é o que me angustia legal até hoje, não sei se 

necessariamente essa parte mais rural, mas mais afastada dos grandes 

centros. Acho que é o caminho. (apêndice B, p. 4) 

Acaba que no voluntário eu fiquei muito imerso. Acho que é natural, você 

fica ali numa fazenda, numa família, então foi entender um pouco a cultura 

ali do trabalhador rural (...). (apêndice B, p. 10) 

 Alain pôde aprender sobre o cultivo de diferentes espécies trabalhando junto com os 

anfitriões e outros voluntários nas hortas da fazenda que ficava localizada próxima aos Andes, 

também trabalhou com podas de algumas árvores do pomar, afim de usar a madeira como 

lenha para as noites frias, além da própria construção de um galinheiro coisa que ele não havia 

trabalhado com antes. 

Não, nada, aprendi tudo lá com eles, até com o cara da Rep. Tcheca que 

como já estava lá há oito meses, já davam mais uma autonomia para ele, 

davam um trator uma motosserra e ele guiava e eu seguia, alguém me dava 

alguma ordem, ou ele mesmo. (apêndice B, p. 3) 

 Ele também pôde aprender a fazer geleias com frutos e um beneficiamento da polpa 

do tomate que era abundante na propriedade, uma técnica bastante rústica segundo ele, para 

posterior venda em potes de vidro reutilizados nas feiras, visando um menor descarte de 

resíduos, já que tudo o que não possuía uma destinação dentro da propriedade era separada e 

destinada à reciclagem. Alain contou que trabalhar com diferentes pessoas em diferentes dias 

foi interessante, levando ele a identificar as diferenças de dinâmica de liderança de cada um e 

o resultado no rendimento do trabalho, o que facilitou ele na hora de realizar os trabalhos 

para o seu projeto na faculdade. Ele contou que foram mais de 15 pessoas ajuda-lo em seu 

projeto de forma voluntária pela experiência de realizar um levantamento florístico: “Vai como 

voluntária, para aprender e ajudar, mas o projeto é meu.” 

Então pra mim foi muito interessante ver um pouco essa dinâmica da 

liderança, e como eu percebia que eu rendia muito menos quando eu 

trabalhava com esse moleque do que quando eu trabalhava com o Chemelo, 

que tinha uma liderança ali, fazia o dia render (...) Então eu via um pouco o 

ritmo de cada um, e eu tenho um pouco essa dinâmica de fazer o tempo ser 

bem aproveitado assim. É até engraçado porque hoje, fazendo um link, 

trabalhando na Reserva, eu me vejo com um espírito de liderança muito 

bom, de saber aproveitar: se tem 4 pessoas, vamos colocar os 4 pra “fazer 

função” para ninguém ficar à toa, para render mesmo! (apêndice B, p. 7) 

Sim, apesar de eles saberem o que eu faço, eu sei exatamente o que tem que 

ser feito e, que se fizer errado, vai dar ruim pra mim aqui no laboratório, que 

vai dar mó trabalheira, então eu puxo essa responsa de falar o que cada um 

vai fazer. (apêndice B, p. 7) 

 Ao longo do meu voluntariado pelas 20 propriedades na costa leste da Austrália, eu 

tive a ideia de realizar um levantamento de aprendizados de técnicas e novas atividades em 

cada propriedade com uma breve descrição, além do tempo de estadia, nome dos anfitriões e 

localização de cada propriedade, que veio a exemplificar bastante o potencial agregador dessa 

atividade. Essa tabela está apresentada a seguir (Quadro 2). 
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Quadro 2 – Quadro de informações de anfitriões e atividades desenvolvidas pelo autor.
LUGAR HOST DATA ATIVIDADE / TÉCNICA DESCRIÇÃO

Tratamento de Madeira Uso de Borax + Óleo de Linho

Utilização de Ferramentas Esmerilhadeira + Jackhammer (britadeira)

Alimentação de Cavalos e Pôneis

Construçaõ de Filtro p/ Lago 3 Níveis em um Bloco de Tijolos com Cimento

Impermeabilização do Lago "Plástico" preto no fundo preso nas paredes no mesmo nível 

Alimentação de Porcos Ração + Vegetais/Legumes + Whey (sobra do leite utilizado para feitura de queijo) + Pão (+Ração extra-proteica p/ filhotes)

Soil Biology Workshop Análise de textura e pH do solo + Sistema de compostagem em camas de diferentes fases (Fazenda de minhocas + Produção de Biocast)

Fábrica de Queijo Camembert, Blue cheese (gorgonzola), Gouda e Washed Rind (Camembert embebido em Cerveja)

Produção de Flores Hidropônicas Rega automática a cada 2 horas com os nutrientes

Kempsey Sally & Marcus 18/03 - 20/03 Limpeza de Alho Divisão dos alhos em cabeças sem a casca mais de fora e os "onions" (cabeça formada por um dente só)

Belingen Sophie & Greg 20/03 - 24/03 Capina da área externa do galinheiro
Galinheiro era composto por 3 áreas: uma fechada, onde as galinhas dormiam e colocavam os ovos, e duas abertas que eram revezadas na 

soltura para as galinhas ciscarem expostas ao sol.

Utilização de Ferramentas "Removedor de estaca"

Manutenção de ninhos Weeding e mulching

Straw Bale Construção de paredes com palha de gado no interior e argila na cobertura - teórico 

Cortador de grama Roçadeira de grama a gasolina

Sistema de Refrigeração

Para poder colher os legumes e folhas no dia anterior, armazenar e vender no dia seguinte: Tanque de água dentro de uma sala, teto 

isolado termicamente (acima do teto isolado, tinha um deck de madeira, para evitar raio solar diretamente no teto do tanque). A água, por 

manter-se mais fresca, refresca a sala e pode-se conservar os produtos 

Fertilização do solo Cinza de madeira + boro (devido a deficiência do terreno) +  Cal + cocô de galinha em flocos + composto de galinha (do galinheiro)

Poda Poda de árvores no meio para arejar, cortando as mortas, sem frutos e indo em direção ao centro (sentido não uniforme)

Manutenção e Restauração 
Retirada de árvores não nativas, mantendo apenas as que estavam perto do dam (que são importantes para a manutenção da qualidade da 

água), utilizando-as como base para uma figueira-estranguladora

Receitas Veganas + abacate Tortas de cacau e limão com abacate

Sistema onde todo o bloco é inicialmente coberto por Lablab (feijão fixador de nitrogênio de rápido crescimento) e espontâneas. Começa 

a fazer as camas por um dos lados do bloco: weeding removendo a raiz do solo e deixando no local; (+ 3-4 dias) rolamento das plantas 

secas, formando uma carreira de mulch de um lado a outro do bloco; (+3-4 dias) preparo de uma cama matando as primeiras espontâneas 

que nasceram; (+ 3-4 dias) nivelação da cama remexendo o solo visando matar as daninhas que nasceram; (+ 3-4 dias) término da cama 

remexendo o solo, matando mais espontâneas, e realização do plantio. OBS: o preparo da cama é feito com a pessoa no caminho entre as 

camas, fazendo metade de uma cama de cada lado, trabalhando os dois lados do corpo. 

30/04 - 06/05

Mullum Market
Feira de Orgânicos local com os produtores vendendo. Semente de Cannabis alimentícia, byronbayalivefoods.com, ONG Orangotango, 

frutas secas em formato de disco para snack

Sistema de rotação do galinheiro (feito de material leve em forma circular) nas pétalas do jardim em mandala. Faz com que o solo fértil 

produzido pelas galinhas não tenha que ser retirado, mas o galinheiro se movimenta pelas camas. Livro The Permaculture Home Garden 

Maclean 04/04 - 11/04

Lynwood

11/04 - 24/04

Bloco de plantio

Carl

Nadine & Dave

Kate

Bundagen Comunity 24/03 - 01/04

Galinheiro móvel

Captação d´água da chuva
Lagos captam a água e têm um tubo que liga à caixa d´água no alto do terreno, possui uma bomba para mandar água pra cima (boia 

amarrada na superfície da bomba para indicar se está ligada ou não) + alguma caixas d´água captam também

Energia Solar
Placa para aquecimento da água + Placa para energia geral da casa e cercas elétricas (sistema com várias baterias e app para 

monitoramento de energia consumida + armazenada)

Cerca elétrica
2 linhas mantém os Porcos dentro, 5 linhas para manter os Dingos do lado de fora / kV = eletricidade que passa / A = eletricidade perdida 

para o solo ou grama (grama molhada encostando na cerca causa grandes problemas de perda de voltagem)

Ando + Jane, 

Brunia/John

Tabela de estadias e aprendizados

Arcadia (Hornsby), 

NSW
22/02 - 03/03

Wingham (Taree), 

NSW
07/03 - 18/03

Lily & Myles

Les & Annete

Transporte de Porcos
Trailer colocado 2 dias antes p/ se acostumarem, alimentação de manhã um dia antes, alimentação final de tarde para seleção de indv. + 

fechamento do trailer + noite dentro, alimentação dentro do trailer no dia do transporte.

Captação d´água que corre no solo - SWALE
Sistema é uma "canaleta" em U no declive, onde a parte mais baixa é plana e acumula a água logo acima da horta, infiltrando e 

transbordando na área desejada. Bom para solos rasos

Conector de mangueira pelo terreno
A cada 50m, seguindo as cercas que delimitam as áreas do terreno, existe um conector de mangueira, garantindo acesso fácil de água, 

através de tubos subterrâneos

Continua 
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Quadro 2 – Quadro de informações de anfitriões e atividades desenvolvidas pelo autor.                                                                     Continuação 

LUGAR HOST DATA ATIVIDADE / TÉCNICA DESCRIÇÃO

Nashua Brooke & David 24/04 - 30/04 Plantio em Mandala
Plantio em mandala com rotação de galinhas, utilizando chops de madeira para cobrir os caminhos entre e ao redor da horta, impedindo 

o ploriferamento de weeds

Federal Melinda 05/05 - 11/05 Poda Poda de limpeza, abrindo espaço paras as vias do terreno. 

Cortador de grama Roçadeira de grama a gasolina.

Wicking Bed

Sistema de cama erguida

A cama para plantio é erguida com camadas em seu interior (de baixo para cima): lona impermeável forrando o fundo e metade da altura 

das laterais, pedras e terra para plantio em cima no topo. Até a metade da altura se armazena água que entra por um tubo no topo da 

cama, sendo que onde acaba a camada de pedra dois tubos que saem pela lateral, servindo para liberar a água quando o sistema está 

completo. A água ali armazenada irá evaporar com o calor e condensar no interior da terra, mantendo o solo hidratado.

Ajuda no manejo de Bambuzal e Árvores Profissionais faziam a poda enquanto voluntários carregavam galhos e bambus para uma área determinada.

Adestramento de Galinhas
Para ter galinhas Free Range e os ovos postos no galinheiro, manter as galinhas fechadas dentro do galinheiro para habituação da 

postura. Quando tiver postura fora do galinheiro, manter as galinhas dentro do galinheiro por 1 semana, para reabituação. 

Montagem da Composteira Modelo feito a partir do uso de 2 banheiras, uma encaixada por cima da outra para coleta de chorume. 

Wicking System Sistema com base de chapas de metal, sistema em vasos

Composteira caseira Compartimento grande de metal, 2 composteiras em 1, manivela para rotacionar o compartimento e revolver o solo.

Construção com Pedras - Muro

Para fazer o muro na encosta constrói-se a base com pedras grandes, usando terra para encaixar as pedras umas nas outras, como um 

cimento. Depois de feita a base, coloca-se pedras menores empilhadas umas nas outras, até que se encaixem e não rolem. No topo, 

colocar as pedras acima do nível do solo; terminar cobrindo as pedras com terra, para que durante as chuvas a água não mover as pedras.

Construção com Pedras - Chão
Deve-se usar pedras grandes com um dos lados planos, encaixando umas nas outras, cavando o solo e adicionando terra quando 

necessário para deixar o chão plano.

Sobrevivência

Apito de lata de alumínio; comer formigas (green ants); fazer fogo (atrito de galhos): o galho a ser escolhido deve ser macio (como 

Hibisco, Mulberry ou outros bushes). Retirar um galh; ainda verde e colocar para secar, esticado. Trabalhar na lixa. Dica: durante a fricção 

entre as duas varas de madeira, a cinza formada deve ser preta, e nao da mesma cor da madeira. Isso também determina se a madeira é 

boa ou não para fazer fogo; folha lixa (textura); folha  sabão (geralmente, toda aquela que apresenta coloração verde em cima da folha, e 

esbranquiçada - tipo couve - embaixo da folha); Corda com tronco de árvore (geralmente, toda aquela árvore que, ao cortar a superfície 

do tronco, "desfia" ao puxar a casca): com as tiras de casca, desfiar em linhas menores, para trabalhar. Colocar uma linha junta a outra e 

enrolar ambas entre a coxa e a mão, o mesmo para fazer uma minhoca de massinha, numa única direção. Ir adicionando linhas, 

aumentando a corda mãe. Ao final, ela enrolará nela mesma, formando um barbante grosso. Está feito.

Bingil Bay Paul 02/08 - 03/08 Santuário e retiro de Yoga -

Margaret & Peter 04/08 - 18/08 Poda Poda para manejo de formigas (green ants). Limpeza radial basal - para ter acesso ao tronco central) e centro da planta (para arejar).

Máquina de woodchip

Diversas precauções: os galhos deveriam ser colocados sempre com a parte mais grossa (base) primeiro, e, por último, a ponta com as 

folhas. Galhos grandes deveriam ser colocados sozinhos e aos poucos, para não entupir a máquina. Galhos secos não podem ser 

colocados, pois são muito quebradiços e podem rebater e machucar. 

Mower Direção do mower em ladeiras no terreno. A ré é no próprio pedal, no calcanhar. Não foi usado para poda de grama.

Biodisel caseiro 50% de diesel e 50% de óleo de cozinha usado

Manutenção de Drenos de Trilha Cavando drenos para desviar a água que escorre na via para as laterais, evitando assim a erosão dos caminhos.

Instalação de Composteira Sistema de Baldes (um grande fechado com alimento, solo e palha de Cana de Açúcar).

Reforma de Quarto Derrubada + Instalação de uma nova parede, mais instalação de rodapé com cimento próprio.

Reativação de Composteira Mal manejada foi abandonada.

Lixagem de Parede de Madeira Lixagem das tábuas de madeira da parede para posterior pintura.

Implantação de Cerca Viva Transplante de Helicônias espalhadas pelo terreno para lateral da propriedade (alta exposição visual) em linha, criando uma barreira.

Daintree River 02/11 - 05/11 Mudança de uma Cabana
Inicialmente o telhado foi solto da estrutura e movido separadamente usando a escavadeira. Depois a estrutura foi solta do solo e 

movida para o local desejado. A base temporária foi feita empilhando blocos de cimento e alinhadas com placas de madeira. 

11/05 - 30/05

30/05 - 07/06

07/06 - 22/07

28/07 - 02/08

22/08 - 23/08

Tabela de estadias e aprendizados

06/10 - 23/10                         

09/11 - 03/12

28/10  - 02/11

Tyagarah

Tallai

Tewantin/Noosa

Rachael

Yvonne & Rod

Rasunah & Latif

Bem

Marianne & Lance

Airlie Beach

Innisfail 

Mossman

Jeff & Trish

Bianca & Phoebe

 

Fonte: Elaboração autoral
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De uma maneira geral, é possível ver que diferentes formas e tipos de aprendizados 

envolvidos numa experiência de voluntariado numa propriedade rural, indo desde o dia-a-dia 

no campo e vendas de produtos, até técnicas de cultivo e construção mais sustentáveis, o que 

permite uma real imersão de troca entre o anfitriões e voluntários, onde ambos aprendem de 

forma mútua. Logo, a relação entre as partes numa prática de trabalho voluntário em 

propriedades rurais se faz muito importante e significante para o melhor proveito da 

experiência, o que nos leva ao próximo tema de enfoque da pesquisa. 

 

5.2. Relações 

 Como dito anteriormente, a relação estabelecida entre as pessoas num trabalho 

voluntário em propriedades rurais é extremamente importante para que a experiência seja 

positiva, seja Anfitrião X Voluntário, Voluntário X Voluntário, Anfitrião X Anfitrião ou entre 

outras pessoas envolvidas, como demais trabalhadores na propriedade. Logo, o objetivo desse 

tema é abordar como se deu a relação entre os participantes e as demais pessoas envolvidas 

nas experiências, abordando situações do cotidiano da vivência, desde o momento em que se 

está trabalhando em conjunto, o momento das refeições e até nos tempos livres. Diferentes 

casas e famílias possuem diferentes esquemas no relacionamento com os voluntários, como 

eu visitei 20 propriedades diferentes, acabei por vivenciar em vários esquemas diferentes, 

desde casas em que sentávamos junto com os anfitriões para comer a mesma comida, até 

casas em que recebíamos uma quantia em dinheiro para irmos ao mercado e comprássemos o 

que quiséssemos para cozinharmos a própria comida. Em relação à hospedagem, fui 

hospedado em barracas de camping, até um quarto de hóspedes, cabana separada da casa, 

quartos destinados à Airbnb, entre outras. 

 Thiago provavelmente foi o que teve uma vivência mais intensa no que se trata de 

relações, visto que além dele e o casal de anfitriões, haviam outros 11 voluntários, sendo que 7 

estavam ficando no mesmo quarto. Afim de facilitar um pouco o processo e a organização das 

tarefas gerais a serem realizadas entre todos os envolvidos, inclusive os anfitriões, foram-se 

fazendo combinados, como conta: 

(...) Enfim, 7 pessoas morando no mesmo quarto, que era super organizado, 

eu me lembro de pouca coisa que a gente conflitava, na verdade estou com 

dificuldade de lembrar. A gente tinha vários combinados assim, e teve um 

momento que a gente criou uma coisa que foi muito maneira (...) teve um 

dia que a gente criou um quadro para organização das tarefas diárias com 

os dias da semana e na horizontal as tarefas que são diárias, que são 

rotineiras, de imã. (apêndice C, p. 7) 

(...) todo mundo sabe onde você tá botando, então você não pode ficar 

repetindo a parada, até porque alguém vai colocar antes, se você fez uma 

parada ruim hoje, logo que você não vai pegar para fazer a parada ruim 

amanhã, e aí todo mundo faz, todo mundo pega coco de cachorro, todo 

mundo pega fruta. E aí não rola estresse, porque a parada já tá resolvida, já 

tá dito. (apêndice C, p. 9) 

Todo mundo! Inclusive o Eraldo e a Mari, todo mundo participava dessa 

divisão de tarefas. Tinha dia também que o Eraldo ia lá e catava o cocô, e a 

Mari também, geral ia! Além disso, lavar a louça, uma parada muito 

maneira, tinha a missão de no final da refeição tinha sempre que 3 pessoas 
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botarem o nome para lavar a louça, e aí porque que eram 3 pessoas: era 

aquela pia de duas bacias, então uma pessoa ensaboa, outra enxagua e a 

outra seca, e aí todo dia depois da refeição a pia tava limpa, limpa! 

(apêndice C, p. 9) 

 Além dessa organização das tarefas diárias, admitindo que os diferentes participantes 

tinham diferentes focos de estudo durante o voluntariado, Thiago contou que nos trabalhos de 

bioconstrução, em função do grande número de ferramentas utilizadas, foram estabelecidos 

guardiões e guardiãs para diferentes quesitos: 

 (...) a gente trabalhou com várias ferramentas, porque é preciso saber a 

forma de usar ela, como segurar, tipo furadeira, esmirilhadeira, serra tico-

tico, circular, sem contar facão, enxada, que são ferramentas manuais que 

são importantíssimas que a gente utilize com bastante consciência, por isso 

que durante os cursos a gente fazia uma organização de guardiões, na 

verdade guardiãs, para tirar o vocativo masculino de todas as palavras, 

então o guardião, ou guardiã, do tempo. (...) Guardião da segurança, que 

era a pessoa que tava ligada, preocupada em como cada um tava fazendo 

uma atividade, a ergonomia do movimento. Em geral essa pessoa era eu, 

mas eu fui também o outro, que era o guardião das ferramentas. (...) essa 

pessoa era responsável por manter as ferramentas nos lugares adequados, 

para que elas estivessem sendo utilizadas, e as que já tivessem sido 

utilizadas, ele guardar, ou falar para a pessoa guardar no lugar correto. (...) 

o guardião da harmonização, que é a pessoa que vai se preocupar, na real, 

todos eles tem um pouco, o das ferramentas vai se preocupar em limpar as 

ferramentas antes de guardar, mas o guardião da harmonização se 

preocupa de no início de preparar as coisas, vai expor ali o que vai ser 

utilizado, e é bom falar num termo mais geral porque é bom para o nosso 

dia a dia, por exemplo, eu vou organizar uma oficina ali, eu posso pegar uma 

flor e colocar num vaso em cima da mesa, posso organizar o mobiliário de 

uma forma mais intimista. (apêndice C, p. 12) 

Isso tudo ajudava muito no bom relacionamento entre os envolvidos, não só o bom uso de 

ferramentas e as atividades a serem realizadas, mas como fora do aspecto do trabalho na 

experiência de voluntário, na relação pessoa para pessoa, no convício do dia a dia.  

 Continuando a entrevista, em um determinado momento Thiago falou a respeito de 

algo que eu já pensava muito e sentia que havia tido esse tipo de relação com meus anfitriões 

também: constituição de algo bem próximo de uma família, onde os voluntários passam a ser 

como filhos dos anfitriões. Ele colocou essa relação com uma árvore genealógica tanto na 

Ecovila El Nagual quanto no Tibá, que foram suas duas experiências de morar e trabalhar em 

propriedade rural em troca de alimento e hospedagem, o que acabava por ser uma relação tão 

próxima, que as vezes os próprios conflitos entre os anfitriões influenciavam os “filhos”. 

É, essa família pode ver que “somos um tipo de família”, são vários tipos de 

família, uma Ecovila forma uma família. Não é a toa que eu, morando lá, saí 

com uma Mamusca e um Papusco, como eu chamo o Eraldo e a Mariana, 

para mim tem um sentimento de maternidade e paternidade por eles, que é 

uma coisa que eles conquistaram, uma forma que eles são dentro da Ecovila 

El Nagual, é essencial ter essa consciência, a mesma que vem do fato de que 

existiam os conflitos entre eles dois também, e com a gente também, como é 

uma maternidade e uma paternidade real. (apêndice C, p. 16) 
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Achei maneiro te dar essa ideia sobre a genealogia que a gente acabou de 

fazer na Ecovila comparada com uma família, os anfitriões sendo os pais e a 

gente sendo os filhos, voluntários, e ai eu refleti o que: no Tibá, o Iohan, 

literalmente já é o avô, o Mark e o Peter, na época, já são os filhos, mas a 

gente também é filho e, em algum momento, os tibanos na primeira vez 

como Jovem Aprendiz são os netos, sendo que talvez, com toda humildade e 

modéstia, eu já possa estar fazendo parte de uma coisa de tio, no Tibá. 

(apêndice C, p. 17) 

(...) a Mari e o Eraldo, uma vez ou outra, um ficava bolado com o outro, e aí 

um ia fazer uma parada e o outro “ah, faz aí você”, e aí claro que na 

convivência da família, ver a mamusca e o papusco conflitando também 

interfere no filhos, e aí isso aí, não só lá, como no Tibá isso acontece, e aí 

acho que o desafio talvez da convivência humana e na Ecovila isso vem 

muito mais à tona justamente pelo fato de ser uma convivência mais 

intensa. (apêndice C, p. 17) 

 Ele também citou um dos palestrantes que falaram durante o Encontro de 

Bioarquitetura, que muito tem relação com o trabalho voluntário realizado pelos participantes 

desse estudo. 

Edgar Gouveia que é uma liderança preta brasileira, um cara que trabalha 

com projetos coletivos também, e ele fala assim “se você não tem dinheiro, o 

que você tem de melhor para oferecer?”, ele trabalhou com umas 

construções de assentamento de emergência, lá no sul em Santa Catarina, 

acho, queria me lembrar do nome do projeto, mas me fugiu o nome… talvez 

sorriso, o nome é algo no sentido de rir. Havia acontecido uma inundação e 

as pessoas tinham perdido as casas e tinha uma emergência de construir 

casas rapidamente, e aí o projeto era esse: uma pessoa pode doar um 

caminhão, outra pessoa pode doar brita, doar ferramentas, doar o trabalho, 

geral consegue fazer um projeto colaborativo sem ter dinheiro realmente 

tipo assim “eu vou doar dinheiro na sua conta”, não, a pessoa vai vir com o 

gasto financeiro dela, com aquele elemento que proporciona e aquilo ela 

leva e ajuda o projeto acontecer. (apêndice C, p. 3) 

 Durante a conversa com o Alain foi possível perceber que ele se sentiu muito bem com 

os outros participantes do voluntariado na sua experiência, tanto com os anfitriões quanto os 

demais voluntários, inclusive um voluntário que acabou virando amigo da família depois de 

algumas experiências e passava bastante tempo lá. 

Então eu colei e foi uma puta experiência, a família muito gente fina, comia 

bem pra cacete, trabalhava até pouco, 3-4 horas, mas muito suave. Então foi 

muito bom, me senti muito acolhido, todo mundo comia junto, passava o dia 

juntos, foi um clima muito familiar assim. (apêndice B, p. 3) 

(...) era o casal que era dono da fazenda e a filha, e quem tinha de voluntário 

era o Chemelo, vou falar os nomes para me organizar, o Chemelo que era 

amigão da família, um cara que era super liderzão, fazia coaching na época, 

comecei a escutar esse termo na época! Aí tinha ele de voluntário, na 

realidade, é até estranho falar voluntário porque era amigo da família que 

ficava morando lá. Mais esse voluntário da Rep. Tcheca, que esqueci o 

nome, que tava de voluntário já morando. E mais um camarada que era 

Argentino, o Martim, que também era amigo da família, então ia e voltava, 
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que também era voluntário. Então eram os 3: Martim, Chemelo e o da Rep. 

Tcheca. (apêndice B, p. 3) 

Visto que a experiência de 15 dias tinha sido bastante positiva, Alain seguiu viagem para o 

Chile e quando estava voltando, já que passaria próximo a propriedade na chegada à 

Argentina, entrou em contato novamente e ficou mais 10 dias. O que resultou numa maior 

aproximação com a família e, consequentemente, a cultura e a vida no campo. 

Tanto que eu fui para ficar uma semana, mas eu realmente curti para 

caramba, fiquei 15 dias e aí fui para o Chile, que estava rolando a Copa 

América, aí fiquei um tempo no Chile, e na volta, quando cruzei os Andes, eu 

passava perto da fazenda, entrei em contato e perguntei se rolava mais uma 

semana. E aí, como fui na época sem muitos voluntários, era muito familiar, 

domingo era churrascada, comia muito bem, clima bem família, foi muito 

bom! (...) Eu falei churrascada, mas era parrillada que falavam lá, que é um 

churrasco no chão, bem clássico. (apêndice B, p. 4) 

E foi muito bom, uma experiência maneira, conheci ótimas pessoas e foi 

interessante pra caceta, a vida (no campo) é boa, quando eu saí eu falei 

assim “eu vou voltar” pra lá, não especificamente, e de ter uma vida mais 

afastada da cidade, que é o que me angustia legal até hoje, não sei se 

necessariamente essa parte mais rural, mas mais afastada dos grandes 

centros. Acho que é o caminho. (apêndice B, p. 4) 

 Ele também compartilhou sobre sua experiência na cozinha, sendo a prática de 

cozinhar para os anfitriões algo em comum em todas as experiências do estudo, falando que 

foi bastante desafiadora por estar cozinhando algo da sua cultura para várias pessoas e 

concluindo que seria uma forma de inserir os voluntários na dinâmica da casa. Eu tinha levado 

alguns pacotes de farinha de mandioca, o que possibilitou que fizéssemos farofa para alguns 

anfitriões e, em uma das propriedades que criava porcos, pudemos fazer uma feijoada com a 

carne dos porcos que haviam sido criados no local, com direito a laranja, farofa, arroz branco e 

couve. 

Tinha a avó deles também, e tinha também uma outra filha que tinha 

síndrome de down, que era muito interessante que devia ter seus 50 e 

poucos anos que, inclusive, faleceu ano passado, e ela era uma figuraça, 

com uma síndrome bem forte. Então o núcleo familiar era esse, essas 5 

pessoas, e era uma relação muito boa, conversávamos pra caramba, almoço 

e janta sempre juntos, café da manhã também, nunca teve uma 

diferenciação do voluntário, era realmente tudo aberto na cozinha, comia 

com a galera. Tinha um dia que eles faziam que todo voluntário teria que 

cozinhar para todo mundo, que foi muito legal, eu era muito tímido na 

época, não tinha muita experiência de cozinhar e tinha que ser uma comida 

típica do país, e pensei “não sei fazer feijão, não se fazer as coisas”, porque 

na época eu não sabia, então fiz um strogonoff com arroz e batata, que ficou 

bom, eles se amarraram, comprei um pollo, um frangão. Foi interessante 

porque todo dia quem cozinhava era a mãe, e eles falaram depois “a gente 

faz isso pra vocês valorizarem o que é cozinhar pra 5-10 pessoas” e, de fato, 

eu comecei a cozinhar 8h30 e terminei às 13h, é uma função real, então foi 

muito bom pra valorizar isso, porque ela cozinhava e trabalhava, ia 

intercalando, muito legal isso, e é uma forma de incluir a gente na dinâmica 

da casa. (apêndice B, p. 4) 
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 Além da relação geral, tinha a relação individual com cada um dos voluntários, 

principalmente no momento dos trabalhos. Isso resgata a questão abordada no item de 

“Aprendizados” em que foi abordado o aprendizado sobre a liderança que veio a ajuda-lo na 

sua relação com os voluntários durante o seu projeto de pesquisa na faculdade, que viria a ser 

o seu TCC, melhorando o rendimento do levantamento florístico realizado, além de 

reconhecer o quão importante essa ajuda foi. 

Então eu via um pouco o ritmo de cada um, e eu tenho um pouco essa 

dinâmica de fazer o tempo ser bem aproveitado assim. É até engraçado 

porque hoje, fazendo um link, trabalhando na Reserva, eu me vejo com um 

espírito de liderança muito bom, de saber aproveitar: se tem 4 pessoas, 

vamos colocar os quatro pra “fazer função” para ninguém ficar à toa, para 

render mesmo! (apêndice B, p. 7) 

E hoje, tipo, agora estou trabalhando com os dados e eu vejo “caramba, a 

gente identificou 880 indivíduos, árvores ” e falo “cara, não teria condição de 

eu fazer isso sozinho” ou eu e Carlos, porque somos dois estagiários. Então 

assim, é uma galera que realmente ajudou, por causa deles o projeto rolou, 

de fato, não teria como ser diferente. (apêndice B, p. 8) 

 Fazendo link com a questão do aprendizado também, durante conversa com o Yan foi 

falado sobre a importância de uma boa relação de troca entre os participantes afim de 

potencializar o conhecimento a ser adquirido por voluntários e anfitriões, de se tornar um 

aprendizado mútuo, ainda mais quando o enfoque da experiência de voluntariado é aprender 

e trocar. Não só isso, mas o cuidado mútuo entre os participantes também é importante, como 

é possível perceber já no primeiro dia da vivência dele: 

E foi uma experiência muito, muito maneira do tipo, eu cheguei lá, sozinho, 

não fui com ninguém, fui recebido de forma ótima, quando eu cheguei. O 

Gilberto Terra, que é um dos proprietários e tio do meu amigo, me encontrou 

na estrada, tive que saltar na estrada no meio da BR, e ele me encontrou. 

Coloquei a minha mala na pick-up dele, botei o mochilão na caçamba, e a 

primeira coisa que a gente fez foi parar numa loja de materiais de 

construção e a primeira coisa foi que ele comprou uma bota pra mim, e me 

deu facão novo com uma bainha. (apêndice D, p. 3) 

Ele falou que eram as duas ferramentas principais que eu tinha que ter para 

andar na Sucupira, tinha que proteger o meu pé, uma galocha mesmo de 

borracha, e um facão para fazer os manejos. Quando cheguei lá, o facão não 

vem completamente amolado, então a gente amolou o equipamento. 

(apêndice D, p. 4) 

(...) aí ele me mostrou uns livros de árvores nativas do Brasil e de engenharia 

florestal, ele é engenheiro florestal e tem mestrado em Ecologia pela 

Universidade Federal de São Carlos, aí ele me mostrou alguns livros e 

descansamos, fomos descansar mesmo, porque eu estava cansado da 

viagem, ele também tava cansado. (apêndice D, p. 4) 

Ele trabalhou junto dos anfitriões e de outros funcionários durante a sua estadia, 

funcionários esses que possuíam carteira assinada e moravam na vizinhança, logo, eram 

trabalhadores e trabalhadoras que tinham funções específicas na propriedade e como o Yan 

trabalhou junto deles, muitas vezes acompanhando um de cada vez, ele se relacionou com eles 

durante o trabalho. 



25 
 

É, eles tinham outros 6 funcionários também, que trabalham com eles de 

carteira assinada (...) são locais, são vizinhos, são próximo. E tinham 

também 4 pedreiros que estavam trabalhando na casa em que eles iam se 

mudar, e a casa que eu estava ia ser uma casa pra receber voluntários, 

pesquisadores. (apêndice D, p. 9) 

A minha relação com os funcionários era muito boa, muito tranquila, a gente 

se dava super bem(...) Trabalhava com eles, tinha um coroa, que se chamava 

Carlos, o apelido era Carlos Sanfoneiro, ele tocava sanfona para caraca, e 

um dia ele tocou sanfona lá com a gente que foi irado. A relação dos patrões 

com os funcionários era uma relação harmoniosa, mas lógico que tinham 

alguns momentos em que era posta uma hierarquia assim, mas era uma 

relação muito horizontal, assim. Cada dia, na verdade, eu trabalhei com um 

funcionário. (apêndice D, p. 10) 

(...) muitos estavam trabalhando em talhões diferentes. No primeiro dia que 

eu cheguei o Schineider estava trabalhando com colheita de cravo e eu 

estava fazendo reconhecimento com o Gilberto. Teve dias que eu trabalhei 

com o Carlos, ele que faz um trabalho um pouco mais devagar, até pela sua 

idade, mas ele era muito bom na capina, ele fazia uma capina seletiva 

espetacular, ele sabia muito das plantas, então ele até entendia quais que 

ele queria, aprendi bastante com ele também. Foi bem bacana o trabalho 

assim com eles. Tinha dia que eu trabalhava com a Luiza só, que foram os 

dias que fiquei trabalhando só com animais e coisa próximas da casa. 

(apêndice D, p. 10) 

Assim como eu, Thiago e o Alain, Yan cozinhou para os seus anfitriões, mas uma de suas 

funções na hora das refeições era de lavar a louça, além de realizar outras funções da casa. 

É uma relação meio que padrão machista da sociedade, a Luiza era a que 

basicamente cozinhava e tomava mais conta da casa e o Gilberto ficava 

mais do lado de fora, mas foi maneiro, eu cozinhei para eles, fiz pizza para 

eles, ajudava em algumas tarefas domésticas mesmo, como varrer a casa, 

ajudei a limpar banheiro, ajudava sempre na louça, eu lavava a louça, 

alguns dias também ajudava no café da manhã, dependia assim. (apêndice 

D, p. 11) 

 Algo muito interessante que pôde ser notado durante a conversa com o Yan, foi uma 

passagem onde ele se mostrou pertencente à família: “Em alguns talhões eles pensavam em 

botar, mas a gente tinha uma área lá que tinha uma horta também, horta normal, com manejo 

agroecológico e orgânico, mas uma hortinha. ” Foi possível perceber que ele se expressou 

como se fosse parte dos integrantes da propriedade ao falar que “a gente tinha”, além dos 

próprios frutos que ele produziu durante a estadia e recebeu ao final da experiência. 

E também ganhei algumas coisas que eu produzi, né? Fiz banana passa, que 

eu aprendi a desidratar a banana lá, aí levei algumas bananas, levei abacaxi 

que a gente fez, levei sementes à vontade, milho, semente de abóbora, 

semente de guaraná, semente de algumas coisas eu trouxe. Também ganhei 

pimenta do reino, ganhei urucum, pimenta da Jamaica, que foi outra 

especiaria que eu não tinha falado que eu fiz o manejo, cravo, ganhei 

algumas coisas. (apêndice D, p. 8) 

Ele também abordou a ideia de respeito no campo, uma questão de identidade, de ser 

respeitado pelos demais: “vou te falar uma coisa também, isso foi uma coisa que eu reparei 



26 
 

depois, mas você ter um facão e estar de bota, dentro desse ambiente, você tinha respeito. ” 

Yan também explicitou o que ele acredita que seja essencial para uma boa convivência não só 

entre os participantes do voluntariado, onde o compartilhar a vida com uma família é algo 

bastante intenso que requer respeito para com o outro. Dessa forma, respeitando os limites 

do próximo. 

É, você tem o estranhamento no começo, mas depois, se você respeitar o 

limite dos outros né cara, eu acho que tem tudo pra dar certo. Eu acho que é 

isso, né, é onde mora o respeito, acho que pelas minhas vivências que eu tive 

de encontros e tal, eu acho que você não pode chegar com as suas vontades 

e vícios dentro da casa de outras pessoas, entendeu? Então você tem que 

experimentar a vida do outro mesmo, no sentido das práticas que ele tem. 

Se você gosta muito de beber e os caras lá não gostam de beber, você tem 

que segurar, respeito, exatamente. (apêndice D, p. 15) 

(...) a gente compartilhava de muitas coisas assim, ideais em comum, então 

foi simples. Também foi isso, né, eu vim a partir da indicação de um sobrinho 

dele, uma pessoa de muito afeto, da família dele, então eu acho que ele já 

veio esperando algo familiar pra ele mesmo, quando ele me recebeu mesmo, 

ele me recebeu muito, muito bem (...).(apêndice D, p. 15) 

É, uma relação familiar assim, de carinho mútuo, de trocação de ideia 

grande assim e eles são pessoas que incentivam muito o estudo, então 

acabava que a gente ficava fazendo umas leituras a noite, trocava ideia 

sobre o que tava lendo, sobre artigos que tava lendo, então é o que eu falei 

né, tinha muito interesse em comum. (apêndice D, p. 16) 

Se vendo como um sobrinho da família, ele fez uma comparação com a sua experiência 

de TCC em que ficou algumas vezes na casa dos participantes da sua pesquisa trabalhando: “Já 

numa outra, quando eu escrevi o meu TCC, quando eu também participei numa imersão na 

casa desse casal eu fui tratado como um filho. “ Na propriedade do Carrapato e da Inês, a 

partir de um núcleo de estudos da UFF, Yan estudou a transição agroecológica da família por 

meio da metodologia Conviver: 

O meu TCC foi basicamente uma experiência, foi a primeira sistematização 

dessa metodologia que a gente começou dentro do núcleo, que é o Conviver, 

que é baseada numa vivência, numa imersão real, e foi discutir a transição 

agroecológica e a assessoria rural ao invés da extensão rural. (apêndice D, p. 

17) 

A partir de uma metodologia que foi criada dentro do núcleo, que é a 

metodologia do Conviver, que ela é baseada dentro dos EIV - Estágio de 

Vivência Interdisciplinar do MST, e das vivências da FEAB - Federação dos 

Estudantes de Agronomia do Brasil. A gente começava com um círculo de 

convivência, que a gente falava as nossas expectativas, o que a gente 

esperava de cada um. Aí o primeiro Conviver que a gente fez foi só um final 

de semana, que foi interessante e no final a gente fez uma roda de 

encerramento da convivência, se as expectativas foram atingidas, se teve 

algum problema e tudo o mais. Então nesse primeiro conviver já foi muito 

bacana, eles me abraçaram muito assim, e adoraram eu estar lá e, a partir 

disso, eu fiz algumas outras visitas individuais, eu ia lá durante a semana, e 

no final eu fiz um outro conviver de 10 dias dentro da casa deles. E aí depois 

desse conviver eu realmente vi o processo e eles já me consideravam filho 
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deles, até o Carrapato tinha 3 filhos e um deles também se chama Yan. Aí foi 

bem legal, sou total parte da família, a gente se fala até hoje, tem um tempo 

já que não vou visitá-los, a gente tem uma relação muito boa, a gente 

conversa. (apêndice D, p. 16) 

 Pôde-se identificar alguns fatores em comum entre os entrevistados em relação as 

percepções das relações estabelecidas entre os participantes. As refeições, por serem um 

momento de encontro dos anfitriões com os voluntários sem que estejam trabalhando, foram 

responsáveis por trocas bastante interessantes, a exemplo do Alain que estava realizando um 

voluntariado em outro país e fez uma comida que comemos bastante no Brasil, ou o Yan que 

fez pizza e o Thiago que ajudou algumas vezes seus anfitriões na preparação. Outro aspecto 

importante foi a relação familiar que se estabelece onde o voluntariado se torna um membro 

da família, onde se dá um sentimento de pertencimento, participando das reuniões e 

momentos de distração como um familiar, podendo ser tratados como sobrinhos ou filhos. 

Além disso, algumas ações podem ser tomadas para evitar desentendimentos no dia a dia, que 

poderiam também ser aproveitadas para o momento em que não se está mais voluntariando, 

a exemplo da tabela criada pelo Thiago e os demais voluntários, dividindo tarefas básicas 

diárias e fazendo uma rotatividade. Todos os participantes expuseram sua opinião de que as 

relações foram positivas, fazendo com que a experiência em si também fosse positiva. 

No estudo realizado por Boff (2012), intitulado “Sustentabilidade: o que é, o que não 

é”, discute-se a questão dos diversos paradigmas e aspectos que a sustentabilidade permeia, 

desde apropriações do termo e seus usos, além de uma definição do que seria a 

sustentabilidade a ser buscada nos tempos modernos. Boff (2012) aborda o Cuidado como um 

dos componentes da sustentabilidade. 

Entendemos o cuidado não como uma virtude ou uma simples atitude de 

zelo e de preocupação com aquilo que amamos ou com o qual nos sentimos 

envolvidos. Cuidado é também isso. Mas fundamentalmente configura um 

modo de ser, uma relação nova para com a realidade, a Terra, a natureza e 

outro ser humano. (...) O cuidado é o oposto do paradigma da conquista. 

Tem a ver, como já dizíamos anteriormente, com um gesto amoroso, 

acolhedor, respeitador do outro, da natureza e da Terra. Quem cuida não se 

coloca sobre o outro, dominando-o, mas junto dele, convivendo, dando-lhe 

conforto e paz. (BOFF, 2012, p. 101) 

Logo, a partir das passagens das entrevistas supracitadas, é possível identificar o cuidado com 

o outro como um componente fundamental para a manutenção não só da relação dos 

indivíduos, mas também da sustentabilidade do ambiente de voluntariado. 

 É claro que a ideia principal desse tipo de experiência, na visão do voluntário, é 

trabalhar em troca de alimentação e hospedagem, somado à oportunidade de aprender e 

viver no campo. Então, a relação entre os participantes se dá muito a partir dos trabalhos que 

são realizados durante a estadia do voluntário na propriedade do anfitrião, por isso a questão 

do trabalho é um dos enfoques dessa pesquisa. 

 

5.3. Trabalhos 

 Nessa parte da discussão, será focada a questão dos trabalhos que foram realizados 

pelos entrevistados ao longo das suas experiências de voluntariado em propriedades rurais, 
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envolvendo não só os manejos, cultivos e trabalhos da roça, mas também tarefas realizadas 

dentro de casa, tarefas diárias de cuidado com o ambiente. Quando se trata das experiências a 

partir de alguma das plataformas utilizadas pelo autor, tais como WWOOF, Workaway ou 

Helpx, o recomendado é que o voluntário trabalhe de 3 a 5 horas diárias, 5 vezes por semana, 

dando direito ao resto do dia de folga e 2 dias de final de semana, recebendo as refeições e 

hospedagem. Mas, além das horas trabalhadas, deve-se levar em consideração que as tarefas 

do dia-a-dia, como lavar louça, cozinhar e arrumar a casa, são efetuadas sem que sejam 

contabilizadas como hora de trabalho, mas apenas bem-estar e convivência entre os 

voluntários e anfitriões, já que estão morando juntos por determinado tempo. Também é 

importante ressaltar que os trabalhos realizados estão diretamente ligados aos conhecimentos 

adquiridos durante a experiência, já que o aprendizado na prática é muito potencializado 

nesse tipo de voluntariado, por isso, serão citadas passagens bastante semelhantes. 

 A conversa com o Yan foi levada de maneira bastante técnica em alguns momentos, 

falando de diversos trabalhos realizados envolvendo diferentes etapas de cultivo até o 

beneficiamento para venda, sendo variado o tipo de cultivado de acordo com o talhão. Já no 

primeiro dia, seu anfitrião o buscou na estrada e pararam numa loja para comprar um facão e 

uma bota, seu primeiro trabalho foi amolar seu próprio facão. Um trabalho efetuado também 

foi o de busca por matrizes de juçara locais, andando pela mata junto com seu anfitrião que, 

infelizmente, não foi encontrado nenhuma matriz interessante. 

Ele falou que eram as duas ferramentas principais que eu tinha que ter para 

andar na Sucupira, tinha que proteger o meu pé, uma galocha mesmo de 

borracha, e um facão para fazer os manejos. Quando cheguei lá, o facão não 

vem completamente amolado, então a gente amolou o equipamento, e foi 

dar uma volta para ele começar a me mostrar. (apêndice D, p. 2) 

E cada talhão é bem variado assim, cada talhão tem uma experiência 

diferente, eu dentro da fazenda nesses dias aprendi bastante sobre manejo 

de algumas especiarias, eu fiz beneficiamento de pimenta do reino, cravo da 

índia, de guaraná e de urucum também, fiz esse beneficiamento. Fiz um 

inventário florestal em duas áreas de produção, que eram duas cabrucas 

antigas em que ele aproveitou a sombra disso tudo, ele cortou alguns desses 

cacaus que eram um pouco mais velhos e, eu junto né, a gente plantou 

algumas palmeiras juçaras e eu fiz o inventário dessas juçaras também. 

(apêndice D, p. 4) 

Outra coisa que a gente fez que também foi muito bacana é que atrás do 

sítio tem uma serra, Serra do Apiá, a gente foi dois dias no final de semana, 

na mata da serra, para tentar achar matriz de Juçara local, só que as juçaras 

locais, aquela região de Valença foi muito desmatada, mas também não foi 

muito explorada pela juçara que, na própria região, é só conhecido como 

palmito (...) , só que a gente não achou nenhuma matriz realmente 

interessante lá, todas as árvores muito novas, muito finas, e as do sítio que a 

gente estava usando lá eram de uma região do norte do Espírito Santo e são 

juçaras bem maiores, bem mais fortes e tudo o mais, foi até maneiro que 

tem uma variedade da juçara que ela perfila, que é que nem o açaí, que ela 

forma vários. (apêndice D, p. 5) 

Lá também tem açaí, também tem pupunha, eles produzem bem 

diversamente mesmo, eu debulhei milho pra caraca também, mais de 30 

sacos de milho eu debulhei sozinho para a gente fazer plantio numa primeira 

área, que ia ser a placenta dessa área, pensando na evolução de uma 
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floresta, num processo de (...) Sucessão Ecológica, obrigado. É esse o termo, 

é isso. E eu fiz um plantio muito grande de urucum, também. (...) Tudo 

dentro da propriedade, esses dias todos (...) em diferentes talhões, mexi 

bastante no 26, 22, 19, 34 (...). (apêndice D, p. 5) 

Além dos manejos na terra e colheita seguida de beneficiamento de cultivados, a 

anfitriã era médica veterinária e possuía diversos animais pela propriedade, com os quais Yan 

teve a oportunidade de se relacionar e trabalhar com. Fora isso, ele também teve a 

oportunidade de se alimentar animais criados ali na propriedade! 

Também foi muito maneiro que eu mexi bastante com animais, lá! Porque a 

Luiza, que é esposa do Gilberto, Luiza Avellar, é médica veterinária e 

também tem mestrado em ecologia. E eles tinham porco, ganso, fui com eles 

pegar um casal de ganso que eles tinham ganho, pato, galinha, devia ter 

umas 4 variedades de galinha, tinha porquinho da índia, cachorro tinha uns 

7, (...) ajudava a cuidar desses bichos todos, ajudava a alimentar eles, pegar 

ovo. (apêndice D, p. 6) 

Então, a gente matou um pato e uma galinha lá (..) a gente comeu depois. 

Fizemos um pato com aipim, que tava bom pra cacete, e a galinha com 

aipim e agrião, que tava maravilhosa. (apêndice D, p. 7) 

 Conforme falado, haviam outros 6 funcionários moradores da vizinhança contratados 

para trabalhar propriedade e, como possuíam autonomia, Yan trabalhou em diferentes 

momentos com alguns deles, possibilitando conhecer diferentes formas de se trabalhar, 

resultando em um aprendizado mais enriquecedor. Grande parte das vezes, os funcionários 

estavam trabalhando em talhões separados e Yan as vezes se juntava a algum deles, ou aos 

anfitriões, e em outras oportunidades trabalhava sozinho.   

Cada dia, na verdade, eu trabalhei com um funcionário. (...) muitos estavam 

trabalhando em talhões diferentes. No primeiro dia que eu cheguei o 

Schineider estava trabalhando com colheita de cravo e eu estava fazendo 

reconhecimento com o Gilberto. Aí teve um dia que eu trabalhei plantando 

cúrcuma, na parte para a gente ocupar o menos extrato da agrofloresta, 

porque tinha um extrato que já estava com as árvores madeireiras subindo, 

tinha umas juçaras e cacaus de sub bosque e a gente estava usando a 

cúrcuma para usar a parte debaixo, né? Teve dias que eu trabalhei com o 

Carlos, ele que faz um trabalho um pouco mais devagar, até pela sua idade, 

mas ele era muito bom na capina, ele fazia uma capina seletiva espetacular, 

ele sabia muito das plantas, então ele até entendia quais que ele queria, 

aprendi bastante com ele também. Foi bem bacana o trabalho assim com 

eles. Tinha dia que eu trabalhava com a Luiza só, que foram os dias que 

fiquei trabalhando só com animais e coisa próximas da casa. (...) Bem 

dinâmico. (...) Diferentes trabalhos e diferentes pessoas. (apêndice D, p. 10) 

 A organização da rotina se mostra bastante importante para o planejamento e bem-

estar dentro de uma experiência de voluntariado, estabelecimento previamente 

responsabilidades e afazeres de tarefas diárias e trabalhos a serem realizados na propriedade.  

(...) cada dia era diferente, estava realizando diferentes tarefas, algumas eu 

acabava repetindo, mas não era…. Lavar a louça, por exemplo, era uma 

coisa que eu fazia diariamente, mas de resto não (...) Então, tinham algumas 

coisas que eram pré-estabelecidas, tipo assim, dar comida aos animais todo 

dia de manhã, mas algumas das coisas eram sendo feitas, no final do dia a 
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gente decidia o próximo dia, que a gente tinha a resposta do campo de como 

tinha sido cada coisa, e que os funcionários traziam (...) No final de semana 

eu tinha livre, lá mesmo como voluntário eu poderia sair da fazenda, eu 

ficava de segunda a sexta trabalhando e sábado e domingo eu podia ficar de 

role, mas eu ficava lá, tinha um rio dentro da fazenda que podia dar um 

mergulho. (apêndice D, p. 12) 

 Já o Thiago, por estar vivendo com outros 11 voluntários, mais os 2 anfitriões, 

totalizava-se 14 pessoas morando e trabalhando na propriedade. Apesar dos voluntários terem 

diferentes enfoques de pesquisa, o que os levava a trabalhar em diferentes projetos na 

propriedade, as tarefas diárias tinham de ser divididas entre todos, buscando fazer uma 

rotatividade nas funções para que todos fizessem coisas ruins e boas, evitando conflitos. 

Mas girou em torno dessas 14, porque o grupo foi pra esse voluntariado. E 

aí, teve um dia que a gente criou um quadro para organização das tarefas 

diárias com os dias da semana e na horizontal as tarefas que são diárias, 

que são rotineiras, de imã. Cada uma das pessoas tem um imã que 

representa a pessoa, então cada pessoa tinha 4 imãs, e você tinha a 

responsabilidade diária de colocar o seu imã em duas atividades e em duas 

do outro dia, então você já sabe o que você vai fazer hoje e amanhã, e aí 

quando acaba o hoje, você já sabe o que vai fazer amanhã, e aí você já 

coloca no próximo e você já sabe o que vai fazer amanhã e depois de 

amanhã. É lindo isso, por sinal acho que eu tinha que propor isso aqui em 

casa, tá precisando, é muito bom! Porque tipo assim, lá era acordar, e 

depois de acordar eram as missões da manhã, quando a gente acorda 

mesmo. Já vou começar pelo trash logo que é melhor: catar coco de 

cachorro e os lixos do banheiro, uma das coisas, que aí você pegava tudo no 

mesmo balde e a gente levava direto para uma “cocômposteira”, que era 

direto no chão mesmo, mas era a forma de compostagem que eles faziam do 

cocô dos cachorros que eles davam só os alimentos de casa, não tinha ração, 

era arroz, resto de alimento que os próprios cachorros comem. (apêndice C, 

p. 8) 

Aí a gente tinha essa missão de catar as paradas, tinha missão de alguém 

puxar uma prática corporal, aí tinha missão de colher frutas, fazer triagem 

das frutas, porque tipo assim, tinha época que estava dando manga, dando 

nêspera e tava dando carambola, e botava as vezes duas pessoas nessa 

missão, logo na manhã, acho que de 7 as 8, e aí duas pessoas eram 

responsáveis pelo café da manhã, então enquanto as outras pessoas 

estavam fazendo outras coisas, tinham essas 2 pessoas preparando o café 

da manhã (...) Outra missão era varrer, duas pessoas para varrer, aí varria o 

chão do refeitório e rapidinho passava a vassoura, logo pela manhã 

enquanto a galera estava preparando o café da manhã. E aí funcionava 

muito bem isso (...) e todo mundo sabe onde você tá botando, então você 

não pode ficar repetindo a parada, até porque alguém vai colocar antes, se 

você fez uma parada ruim hoje, logo que você não vai pegar para fazer a 

parada ruim amanhã, e aí todo mundo faz, todo mundo pega coco de 

cachorro, todo mundo pega fruta. E aí não rola estresse, porque a parda já 

tá resolvida, já tá dito. (apêndice C, p. 8) 

Todo mundo! Inclusive o Eraldo e a Mari, todo mundo participava dessa 

divisão de tarefas. Não, é... Tinha dia também que o Eraldo ia lá e catava o 

cocô, e a Mari também, geral ia! Além disso, lavar a louça, uma parada 
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muito maneira, tinha a missão de no final da refeição tinha sempre que 3 

pessoas botarem o nome para lavar a louça, e aí porque que eram 3 

pessoas: era aquela pia de duas bacias, então uma pessoa ensaboa, outra 

enxagua e a outra seca, e aí todo dia depois da refeição a pia tava limpa, 

limpa! (apêndice C, p. 9) 

 Depois das tarefas vespertinas, depois de tomado o café da manhã e a louça lavada, 

todos iam para as tarefas do dia e o entrevistado, Thiago, que estava focado em trabalhar com 

a Bioconstrução na Ecovila, contou alguns dos trabalhos realizados e as dinâmicas, o que vai 

ter muita relação também com um item anterior de Aprendizados, pois o trabalho realizado 

resulta nos conhecimentos a serem adquiridos.  

É, você manter o seu interesse de pesquisa, e aí eu estava construindo 

aquela casinha lá, o Bangalow, que são 9 técnicas de construção com terra, 

que vai desde pau a pique, porque a gente considera que o pau a pique de 

várias técnicas, com o bambu na horizontal, na diagonal, na diagonal 

trançado, tem também o chorisso, com cabos na horizontal e faz a parede 

com uma palha longa, tu passa com o carrinho de mão nessa palha que tá 

com uma massa mais úmida, não tá tão sólida, tá num estado mais plástico. 

Aí você pega isso e faz esse chorissão molhado e vai fazendo essa parede, aí 

tem o pau a pique com alambrado, que a gente usa a tela de alambrado, 

prende elas numas madeiras, ou nos bambus, e faz a terra direto no 

alambrado, então faz uma parede fina e forte. Aí tem a taipa de pilão, que é 

aquela taipa de várias cores que é pilada, o hiperadobe, cobe, cordwood, 

que é a parede de madeira com garrafa. Essa aí eu participei do 0 até o fim, 

a gente derrubou metade dessa parede num certo momento, porque ela 

tinha sido feita em curso, então tava fazendo uma barriga para trás, a 

galera tinha ficado meio desatenta ao nível, que tem que ficar sendo 

acompanhado fiada por fiada, e aí a gente teve esse desafio e gente teve 

que resolver, fomos tirando material com calma, esse que é o bom da 

bioconstrução, todo o material da parede, diferente do material de 

construção que viraria entulho, para a gente ele continua sendo um material 

reutilizável, porque a gente pega esse barro bota na lona, pisa e umidece 

ele, se precisar fazer mais algum equilíbrio, mas provavelmente não porque 

o que ele perdeu foi água, o resto dos elementos são daquela mesma massa, 

vai ficar mais difícil porque já teve uma reação química, o que pode ser 

necessário colocar mais esterco, palha. (apêndice C, p. 11) 

Aí tinha o teto verde, que eu participei desde o início, do madeiramento do 

teto verde, que foi a minha primeira grande experiência (...) A gente 

executou um pequeno gazebo assim de bambu, para fazer um mudário. 

(apêndice C, p. 12) 

Aí tiveram essas principais execuções, e tinha trabalho tipo a gente produziu 

muito adobe lá, foi um trabalho gigante ali da construção da casa. Ah, teve o 

curso de Saneamento Ecológico. (apêndice C, p. 13) 

(...) em El Nagual nós, como Low Construtores, fizemos fundações de pneu e 

pedra, o Heraldo até colocou cimento em alguns lugares para colocar o pilar. 

Tem uma foto minha cortando pneu com uma esmirilhadeira voando 

borracha para tudo quanto é lado, de óculos, máscara, e voando aquela 

borracha, mas vai caindo quente, deveria estar com uma camisa de manga 
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comprida, talvez isso seja um pró das ecovilas, na verdade, que existem 

poucos casos e acidentes. (apêndice C, p. 22) 

 Assim como em El Nagual, Thiago, durante sua experiência no Instituto Pindorama, 

onde trabalhou com outras em outra oportunidade, realizou diversas tarefas e, para um 

melhor convívio entre os participantes, foram estabelecidas as tarefas diárias em uma 

organização parecida que, mesmo não sendo um esquema de voluntariado, foi realizada a 

divisão das tarefas que havia sido aprendida na ecovila para um melhor rendimento. 

A gente tinha uma prática de meditação de 6h às 7h, depois uma prática de 

yoga até 7h30, e depois eram aquelas mesmas tarefas para o café da manhã 

ser às 8h, então variava a galera que podia ir para a yoga, tipo hoje sou eu e 

você enquanto a galera fica lá e aí 7h30 chega reforço, no outro dia eu e 

você vamos fazer e outras duas pessoas vão fazer, e quando acabar a yoga 

eu vou lá regar a horta e você vai varrer o segundo andar, enquanto outra 

galera que tava na yoga vai varrer o segundo andar. (apêndice C, p. 21) 

 Para o Alain, como chegou numa propriedade perto dos Andes durante o Inverno, o 

que as vezes fazia com que o trabalho não começasse na parte da manhã, não tinha muito 

trabalho de plantio ou colheita a ser feito no pomar de macieiras, entretanto ele pôde 

trabalhar com podas e na construção de um galinheiro. 

E aí eu trabalhava 3-4 horas e, como era frio, tinha dia que a gente acordava 

8h30am e tava um frio de chão congelado e falavam “po galera, hoje só 

depois do almoço”, porque é muito frio, a mão não tinha como sentir, não 

dava. (apêndice B, p. 6) 

O que tinha de trampo, como era inverno, então não tinha muito plantio, 

eles tinham uma plantação de maçã muito grande, um pomarzão, só que já 

não estava com maçã, então era época de poda, para tirar madeira e cortar 

para usar como lenha. Tinha uma horta bem grande, que tava funcionando 

direto, que não parava, de hortaliças, tudo baixinho, que era regar e colher 

diariamente, tinha colheita de batata também (...) aprendi tudo lá com eles, 

até com o cara da Rep. Tcheca que como já estava lá há oito meses, já 

davam mais uma autonomia para ele, davam um trator uma motosserra e 

ele guiava e eu seguia, alguém me dava alguma ordem, ou ele mesmo. (...) a 

questão da poda era mais uma poda bem grosseira das macieiras, e não 

chegou a me passar grandes técnicas não, era poda e picar, um trabalho 

bem bruto. Construímos um galinheiro também, que foi um outro camarada. 

(apêndice B, p. 3) 

Foram estabelecidas algumas tarefas diárias que seriam de responsabilidade dele e, 

consequentemente, eram feitas todos os dias ao início do trabalho, como cuidar dos cavalos 

que foi algo novo para ele. Além disso, um dia o trabalho dele foi cozinhar para os demais, o 

que também se mostrou muito interessante no relato dele. 

Era meio do dia, tinham as tarefas diárias clássicas: todo dia eu tinha que 

regar a horta, tinha que levar os cavalos para soltar eles no campo e voltar. 

Então tive essa vivência com 3 cavalos que fiquei apaixonado, então foi uma 

experiência muito maneira, sempre gostei muito de animal. Tinha um potro 

que estava crescendo e a ideia era um dia ensinar ele a carregar gente e de 

fato usar para montar. Mas os outros mais velhos não, eles só passeavam, 

bebiam água, comiam o resto da comida, (...) tinha pato, ganso, galinha, 
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tinha bastante bicho. Tinha um galinheiro grande e a gente estava 

construindo outro. (apêndice B, p. 5) 

Tinha um dia que eles faziam que todo voluntário teria que cozinhar para 

todo mundo, que foi muito legal, eu era muito tímido na época, não tinha 

muita experiência de cozinhar e tinha que ser uma comida típica do país, e 

pensei “não sei fazer feijão, não se fazer as coisas”, porque na época eu não 

sabia, então fiz um strogonoff com arroz e batata, que ficou bom, eles se 

amarraram, comprei um pollo, um frangão. Foi interessante porque todo dia 

quem cozinhava era a mãe, e eles falaram depois “a gente faz isso pra vocês 

valorizarem o que é cozinhar pra 5-10 pessoas” e, de fato, eu comecei a 

cozinhar 8h30 e terminei às 13h, é uma função real, então foi muito bom pra 

valorizar isso, porque ela cozinhava e trabalhava, ia intercalando, muito 

legal isso, e é uma forma de incluir a gente na dinâmica da casa. (apêndice 

B, p. 5) 

Assim como os demais, Alain trabalhou junto dos anfitriões e de outros voluntários ao 

longo da sua estadia, trocando conhecimentos e aprendendo na prática algumas técnicas e, 

como foi citado em outros itens, trabalhar com diferentes pessoas e diferentes dinâmicas foi 

muito enriquecedor para ele. De certa forma, segundo ele, não existia uma cobrança direta em 

relação aos trabalhos por parte dos anfitriões, mas como ele queria ajudar, gostava de 

trabalhar puxado. 

Então pra mim foi muito interessante ver um pouco essa dinâmica da 

liderança, e como eu percebia que eu rendia muito menos quando eu 

trabalhava com esse moleque do que quando eu trabalhava com o Chemelo, 

que tinha uma liderança ali, fazia o dia render. Então era engraçado isso.. 

Até na construção desse galinheiro, eu fiz muito com esse moleque e eu 

sentia que a gente ficava um dia ali e fazia quase nada e eu falava “tô aqui, 

vamos trabalhar”, e o Chemelo reclamava com ele, falava “cara, vocês só 

fizeram isso hoje?”, e eu concordava, ficava calado, porque era verdade, a 

gente não tinha feito quase nada, um dia que dava pra fazer um galinheiro 

inteiro e a gente só colocava 2 estacas, conversava… Então eu via um pouco 

o ritmo de cada um, e eu tenho um pouco essa dinâmica de fazer o tempo 

ser bem aproveitado assim. É até engraçado porque hoje, fazendo um link, 

trabalhando na Reserva, eu me vejo com um espírito de liderança muito 

bom, de saber aproveitar: se tem 4 pessoas, vamos colocar os 4 pra “fazer 

função” para ninguém ficar a toa, para render mesmo! (apêndice B, p. 7) 

E eu ficava pensando assim “bom, eu estou aqui num lugar que estão me 

dando lugar pra dormir e comida, eu tenho que dar algo em retorno”, 

“tenho” assim de bom tom, então para mim era um pouco angustiante eu 

não fazer nada, eu me sentia bem querendo ajudar e, assim, se eu 

trabalhasse pra caceta e fosse quase escravizado lá dentro, eu não ia achar 

interessante mas, ao mesmo tempo, não fazendo nada, eu também não ia 

achar bom. E não era uma coisa que os donos cobravam, eles estavam 

tranquilos, só falavam “beleza, faz o teu aí. ”, não tinha muito essa 

cobrança. (apêndice B, p. 10) 

 Um aspecto em comum entre os entrevistados foi a vontade de ajudar e trabalhar na 

propriedade, onde os três mostraram ter trabalhado bastante, mas sem exageros, buscando 

sempre aprender novas coisas. Thiago e Yan comentaram que seus anfitriões trabalhavam 

bem forte e acredito que, principalmente depois de uma conversa com um de meus anfitriões 
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durante a sua experiência, os voluntários são visto ali como mais uma pessoa para trabalhar 

com eles, para ajudar no que eles precisavam que seja feito na propriedade deles, então a 

ajuda é muito bem vinda, ao mesmo tempo que o próprio voluntário se sente bem por estar 

ajudando e aprendendo. Se trata da tal relação “ganho-ganho” entre as partes envolvidas num 

processo de voluntariado em propriedades rurais. 

  

5.4. Aspectos Negativos 

 Assim como toda e qualquer experiência, trabalhar em troca de alimentação e 

hospedagem acaba por ter questões e dificuldades, desde relacionamento com os demais 

participantes, até com o próprio trabalho em si. Durante as entrevistas, o autor perguntou a 

respeito de dificuldades enfrentadas pelos entrevistados e, mesmo que tenha sido um pouco 

difícil para eles, algumas questões que eles viveram, assim como outras pessoas que relataram 

para eles, foram citadas e serão abordadas a seguir, uma vez que alguns anfitriões se 

aproveitam dos programas para conseguirem mão de obra barata ao invés da experiência de 

troca entre os participantes. 

 Alain, durante sua vivência, trabalhou junto de outros voluntários e um deles, que era 

da República Tcheca, contou a ele de um voluntariado bem ruim que ele participou. Fora isso, 

Alain não soube citar situações ou questões que foram negativas ao seu ver durante o 

voluntariado. 

Eu lembro que ele falou que trabalho num lugar que era na Argentina 

também, que o cara não dava comida pra ele, deixava ele bem largadão 

na casa e não dava comida real. (...) Ele tinha que se virar, mano. E ele era 

um moleque grandão, muito figura, não tinha muita ferramenta, tinha que 

se virar com o que tinha, e ele falava que várias vezes roubou ovo de 

galinha e comeu ovo cru, então foi um momento punk da vida dele. E 

depois ele veio parar nesse lugar aqui e ficou apaixonado. (apêndice B, p. 

10) 

 Yan também não soube pontuar aspectos negativos a respeito do seu voluntariado na 

propriedade na Bahia, dizendo que a relação entre os participantes era harmoniosa e os 

trabalhos eram bons também, ele citou apenas a questão do distanciamento de pessoas 

queridas, normal em qualquer tipo de viagem. 

Ruins? Dificuldade maior era mais por ter saudade de casa, das pessoas que 

tenho distância assim, só isso de maiores dificuldades. Não teve nenhuma 

briga, nenhum desentendimento. (...) Nada que tenha realmente marcado, 

entendeu? A relação era muito tranquila, muito harmoniosa mesmo. 

(apêndice D, p. 13) 

 Thiago, por sua vez, abordou algumas dificuldades em relação a convivência de 

diversas pessoas numa mesma casa e, afim de contornar isso, os participantes criaram a tabela 

citada no tema de “Trabalhos” para que os trabalhos fossem divididos entre todos e, 

consequentemente, todos fizessem trabalhos que fossem mais chatos eventualmente, sem 

sobrecarregar ninguém. Ele também citou a questão de uma possível falha de comunicação 

entre os participantes e eventuais desentendimentos entre os anfitriões, situações que são 

bastante comuns em qualquer tipo de relação.  Além disso, ele também falou sobre a 
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problemática de obra de uma maneira geral, onde a realização de trabalhos de uma forma 

errada poderia acarretar em trabalho repetido. 

Então, acho que para falar pensando mais nas problemáticas, de uma 

maneira geral vinha ou de a gente ter pouca prática em fazer alguma coisa e 

fazer ela de uma forma não tão boa, e talvez depois ter que corrigir, ou 

então uma falha de comunicação da forma como deve ser feito algo, e as 

vezes os conflitos relacionais mesmo, acho que isso é tranquilo falar, a Mari 

e o Eraldo uma vez ou outra um ficava bolado com o outro, e aí um ia fazer 

uma parada e o outro “ah, faz aí você”, e aí claro que na convivência da 

família, ver a mamusca e o papusco conflitando também interfere no filhos, 

e aí isso aí, não só lá, como no Tibá isso acontece, e aí acho que o desafio 

talvez da convivência humana e na Ecovila isso vem muito mais à tona 

justamente pelo fato de ser uma convivência mais intensa. (...) Às vezes 

moram várias pessoas num mesmo quarto, tipo aqui, eu e o André, num 

quarto que a gente divide, já é uma relação mais intensa, num apartamento 

assim, mais intensa ainda, mas o modelo é diferente, a gente tem uma vida 

fora daqui. (apêndice C, p. 17) 

Mas assim, de problemática maior eu vejo isso e vejo uma talvez falta de 

profissionais que complementam no planejamento de empreitadas 

específicas, que aí acho que é o passo que a gente tem que dar de chamar 

pro voluntariado pensando “aí, a gente quer fazer esse projeto mas para um 

planejamento de mais longa data”. (apêndice C, p. 18) 

 Durante a minha experiência em 20 propriedades diferentes na Austrália, tive duas 

situações em que o trabalho estava sendo exploratório, resultando numa estadia bem menor 

do que a planejada em tais propriedades. Em uma delas, conforme relatado durante a 

entrevista com o Alain, não havia uma relação familiar e sim uma relação de trabalho, sendo 

apenas uma tarefa desenvolvida ao longo do dia. Em uma outra propriedade, que era um 

retiro de yoga, eu e a minha companheira fomos escalados para trabalhar em horários 

diferentes, lavando louça para o restaurante e realizando outras tarefas que não eram 

relacionadas ao campo, além de não existir uma relação familiar, apenas de funcionários entre 

os demais voluntários e os anfitriões. Essa problemática se dá muito na questão de uma 

fazenda que possui selo de orgânico na Austrália, poder participar da plataforma WWOOF sem 

pagar nada. 

É, uma foi um caso em que todas me davam comida e hospedagem, só que 

não era esse ritmo familiar. Numa delas eu ficava 5 horas descascando alho, 

sem parar... a gente só ficou um dia, na real, porque quando acabou o 

trabalho a gente só falou “a gente não quer, valeu”. (apêndice A, p. 11) 

Não sei se tu sabe, mas quem tem selo de orgânico, pode entrar no 

programa de graça, (...) o fazendeiro. E acaba que usa a mão de obra 

barata, por isso que eles topam. E aí, deixa de ser esse ritmo familiar e passa 

a ser algo mais empregatício e tal. E tive outra situação que foi num retiro 

de yoga, olha que doideira, e eram vários bangalôs no meio da mata, com 

trilhas para chegar nos bangalôs e tinha um centro que era pra galera 

meditar e um restaurante e tal, um bagulho bacana. E aí tava eu e a Mari, e 

no primeiro dia a gente chegou 8 horas da noite, aí já escalaram ela pra 

trabalhar direto, ela ficou lavando louça durante 3 horas sem parar. E aí, a 

gente ficou o outro dia, a gente trabalhou em momentos diferentes, sendo 
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que a gente tava viajando junto, então se ela estava trabalhando e eu de 

bobeira, eu não fazia nada, e o contrário a mesma coisa, né? E aí teve essa 

parada, a gente não gostou, e fomos embora (...) a gente ralou na mesma 

noite, saímos 10 horas da noite, dormimos na estrada, aí dormiu mais um 

dia na estrada, até achar a próxima família. (apêndice A, p. 11) 

 

5.5. Sustentável / Ecológico 

 O tema se chamar “Sustentável / Ecológico” se deu a partir da primeira entrevista 

realizada, com o Thiago, quando ele falou a respeito da sua opinião em relação ao termo 

Sustentável, coincidindo um pouco com os meus pensamentos e dos demais entrevistados. 

Entretanto, a partir da leitura da obra de Leonardo Boff (2016), pode-se admitir uma definição 

para esse conceito que engloba o ecológico e desconsidera aplicações por parte de empresas 

visando um marketing, mascarando o verdadeiro objetivo de uma sociedade sustentável, 

como bem coloca: “Para os analistas ficava cada vez mais clara a contradição existente entre a 

lógica do desenvolvimento de tipo capitalista, que sempre procura maximalizar os lucros às 

expensas da natureza”.  

Eles chamaram oito palestrantes desses ramos da bioarquitetura, do 

pensamento de redução dos impactos ambientais, eu estou falando assim, 

nesses termos, porque fui tirando os que eu acredito menos, tipo 

sustentabilidade, etc, as coisas nesse sentido de, não sei o que lá verde, acho 

que a gente pode pensar assim, reconhecendo que a gente faz e a realidade 

dos fatos, e de como eu posso atuar agora impactando o ambiente 

naturalmente o mínimo possível. (apêndice C, p. 2) 

(...) o conceito de Sustentabilidade, que é perigoso porque é um conceito, 

cada conceito que a gente for citar, a gente vai ter que citar referências 

bibliográficas disso. Nesse assunto de sustentabilidade, do conceito, qual 

que é a minha opinião a respeito disso: Sustentável, Sustentar, então uma 

coisa que sustente, para mim um ser ele pode se autosustentar, mas a partir 

do momento que ele interfere em alguma coisa acaba a sustentabilidade, 

pode ter uma resiliência de você ter um uso que gera algo que pode ser 

usada em outra, mas assim, eu não consigo chamar de arquitetura 

sustentável, é de baixo impacto ambiental, é de maior consciência ecológica 

(...) porque tem coisas que não se sustentam, aí para aproveitar a palavra, o 

modelo que a gente tem hoje, urbano aqui do sistema, acho que entra num 

termo que serve, que é insustentável porque ele não se sustenta, porque a 

gente consome sem conseguir sustentar esse consumo, porque a gente 

precisa de uma moeda de troca para se sustentar nele, e essa moeda de 

troca tá sendo autoproduzida por uma força de trabalho, mas no geral ela é 

explorada e não tá sendo através do cultivo do nosso alimento, é bem louco 

né? (apêndice C, p. 24) 

 Durante a conversa, foi possível notar algumas passagens em que Thiago havia 

conhecido diferentes formas de impactar menos o ambiente, muitas vezes reutilizando 

matérias produzidas na propriedade, além de levar alguns conhecimentos para a cidade 

quanto voltou a estudar na UFF.  

(...) eu penso que esse é , no meu  momento, é uma das minhas maiores 

preocupações uma pesquisa interna, não tanto acadêmica, mas que eu me 
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deparo diariamente com a questão dos resíduos, que ao meu ver, a palavra 

lixo é falta de criatividade pensar para isso num uso pra isso, tipo (Thiago 

pega uma garrafa pet com várias embalagens plásticas dentro) a gente 

pegar todas as coisas que a gente não vai usar e enfa tudo dentro de uma 

garrafa e tampa, e depois isso aqui pode ser usado para várias coisas, tipo 

borda de canteiro, parede, tem um banheiro seco construído lá na EcoVila 

Piracanga, que toda a ecovila faz isso, joga todos os resíduos, tudo que vem 

em embalagens, enfia pelo gargalo da garrafa pet, chega uma hora que tá 

atochado. E aí fizeram um banheiro inteiro seco com barro e eco tijolo, esse 

nome... que é mais ecológico realmente, porque uma coisa que eu falo em 

relação à isso é tipo “a responsabilidade que a gente têm sobre aquilo que a 

gente consome”, se a gente está nesse sistema de produção que as coisas 

vem embaladas e a gente consome esse produto e depois o que faremos 

com que a gente consumiu? Se jogo na lata de lixo, fora, entre aspas, estou 

lavando minhas mãos da minha responsabilidade do produto que eu 

consumi, e se tem coisas que ainda vem embaladas em plástico, eu posso ser 

responsável em saber para onde vai, pra dentro dessa garrafa, eu sou 

responsável pela embalagem eu gerei, essa aqui fica em casa, mas a que eu 

ando na minha bolsa, eu uso de Guaraviton que o gargalho é maior e é mais 

fácil de entrar (risos). (apêndice C, p. 1) 

E aí, depois que eu fui morar no Tibá, que eu tive essas experiências de 

aprendizado de bioconstrução e consciência ambiental, eu fui depois pro El 

Nagual. (...) E aí, eu estava no El Nagual e foi quando eu tive a 

conscientização mais forte de como a gente pode cuidar das coisas que a 

gente consome, apesar de eles gerarem alguns resíduos de lixo de cidade, 

que também estou sendo hipócrita com o que eu mesmo disse, porque lá 

ainda aconteciam casos de jogar coisas para fora de lá, para o caminhão do 

lixo levar, mas enfim, a maioria das coisas ele procuravam dar reuso. 

Porque, assim, lá eles fazem mosaico, a Mari faz mosaico, vidro fusão, 

começaram fazendo velas (...) Mosaico eles pegavam azulejo, ladrilho, 

espelho, vidro, tudo quebrado, a vidrofusão a mesma coisa, a Mari pega 

vidros quebrados. (apêndice C, p. 4) 

Além da oportunidade de conhecer toda a estrutura do biogás e biofertilizante da Ecovila, já a 

zona de fitoremediação estava sendo implantada enquanto ele estava morando lá. 

O biogás foi feito há mais tempo. Na real foi um tratamento para um 

excedente do biogás, porque ele passa e gera um biofetilizante, que pode ser 

usado na horta, com diluição de 20 de água. Um tubo leva o gás lá para a 

oficina, que é a oficina de velas, que usa esse gás direto do biodigestor, e aí a 

água, que continua o ciclo (...) o moinho era para geração de energia 

elétrica, era próximo mas era independetes. Aí sai a água do biodigestor já 

com esse processo aeróbico, aí passou por esse primeiro estágio, aí ele cai 

numa zona de raízes, que são duas câmaras em que nesse primeiro 

armazenamento você vai colocar um monte de plantas aquáticas (...) que 

fazem muita evapotranspiração, tem o papiro, água pé, essas plantas 

aquáticas que ficam em beira de rio, e faz duas câmaras dessa. Depois disso, 

essa água ainda é um biofertilizante, com muito nutriente, principalmente lá 

que a água era a partir de dejetos de pessoas que estavam se alimentando 

principalmente da comida da horta, todos vegetarianos, tinha o alimento da 

cidade também que não era orgânico, mas uma alimentação super 

saudável, se a gente pensar só nos produtos, absurdamente saudável, 
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castanhas, folhágenosas para caramba, germinado, broto, salada, legumes, 

não é a toa que um dos cursos que rolou lá foi o Permaculinárias. (apêndice 

C, p. 14) 

Aí o biofertilizante, depois, era acumulado numa daquelas bombonas azuis 

menores, que deve ser de 20 litros, e podia seguir para uma zona de 

infiltração, em que você pode colocar árvores frutíferas, e aí você faz uma 

tubulação que tem perfurações e essa parada vai diluindo por todo esse 

pomar (...) eles tinham um esquema lá que eles conseguiam abrir o 

fertilizante com a água, um misturador, que vinha o fertilizante e a água 

(encenando a abertura de duas torneiras). (... )Mas aí a bacia de fertilizante 

tava gerando fertilizante pra caramba, tava um ciclo grande de pessoas, a 

gente tinha 4 horas de gás por dia, se você pensar no tempo que você gasta 

para preparar alimento, tá sobrando, você não fica 4 horas na cozinha. 

(apêndice C, p. 14) 

Aí essa zona de infiltração foi feita (explicação sobre a localização da 

casinha). Aí nesse vale, o Eraldo pegou muito, mas muito coco da cidade, 

isso foi uma parada muito louca, todos os dias ele pegou muito coco e cana, 

de suco de cana, de bagaço, pegou muito na cidade, mas muito muito 

mesmo, ele deve ter pego tonelada de quantidade de material, porque a 

área devia ter de largura no início, porque era meio trapeizodal, ele se abria 

um pouquinho, no início uma largura de uns 4 metros, e no final 5 a 7 

metros, uma vaga de carro tem 5 metros, só para você ter uma noção, 

embaixo um metro para cada lado e em cima um pouco menor que um 

carro. Aí ele colocou uma tubulação de PVC, que foi fazendo um ziguezague, 

e perfurou, aí colocou e depois veio cobrindo com esses cocos, com palha, 

terra da composteira, folhagem de varrida, um monte de materia orgânica, 

madeira de poda, porque podamos toda essa área para ser uma área de 

plantio, aí entrou um monte de plantação com biofertilizante, então era 

anabolizante ali essa zona de raízes, aí ficou muito maneira a preparação do 

sistema, mas teria que ver qual foi o resultado porque depois eu tava aqui, 

então tinha que ter acompanhado. (apêndice C, p. 14) 

 Alain teve como um dos seus focos a questão de um estilo de vida no campo, ligado à 

agroecologia, mais afastado dos grandes centros, buscou agregar a sua pessoa. Com o 

voluntariado, ele vivenciou diversas práticas mais ecológicas na propriedade e, a partir da 

experiência, ele pôde concluir que esse tipo de experiência possui uma pegada ecológica 

menor também. 

Isso que é muito legal da fazenda, não tem lixo, não tem resto de comida, 

isso era muito doido, então se a maçã estava podre não dá para vender, ou 

maçãs feias por exemplo, aí não dá pra vender, eles guardam e a gente 

come, corta na metade e todo mundo come. Se tá um pouco podre, vai para 

o cavalo, ou para o pato. O que tá muito ruim vai para o pato e o que tá 

mais ou menos ruim vai para o cavalo. (...) Tinha um galinheiro grande e a 

gente estava construindo outro, e toda a merda da galinha a gente usava 

para colocar na horta, então era tudo bem cíclico como era pra ser.  

(apêndice B, p. 5) 

(...) plantava tomate e aí fazia a polpa com uma técnica super rústica e 

vendia em vidros, e todo vidro que voltava era reutilizado e, o que não, era 
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jogado num tonelzão para reciclar, então não tinha lixo, tudo se juntava 

para depois reciclar. (apêndice B, p. 5) 

(...) com certeza tem uma pegada ecológica bem menor. Não sei se.. De fato 

é uma viagem mais sustentável porque a sua pegada é muito menor, mas eu 

acho que vai muito mais numa questão de agregar pessoalmente, a cada 

pessoa. A pessoa que tá fazendo o voluntário, acho que é uma parada muito 

mais para si, para sua consciência ficar mais limpa, conhecer novas formas 

de vida. (apêndice B, p. 9) 

(Falando sobre as viagem de mochileiro pela América do Sul e o momento 

do voluntariado) Tem diferenças em pontos diferentes, eu não fui uma 

pessoa que viajou de ônibus, gastando muita grana, então eu ficava em 

hostel, ficava em camping, então é sustentável no sentido de que estou 

ajudando a economia local, comia em mercado municipal, trocava muito e 

conhecia muita gente, culturalmente assim muito forte, então também é um 

tipo de viagem muito interessante, são viagens diferentes mas as duas têm 

uma pegada muito maneira. (apêndice B, p. 9) 

 Yan, por sua vez, buscou o voluntariado numa tentativa de trabalhar a Agroecologia e 

um viver mais sustentável, colocando a experiência como algo que ajuda a sociedade como um 

todo a se sustentar independente de capital, mesmo que a economia ainda influencie 

diretamente na nossa sociedade. A sustentabilidade, segundo ele, se dá nas relações e nas 

vivências da experiência: 

Isso, eu acho, que vou pro amago isso mesmo, a sustentabilidade do ser, 

entendeu? Acho que esse tipo de coisa ajuda a gente a sustentar o que é 

uma sociedade mais justa e sem um pensamento tão econômico dentro dela, 

entendeu? Acho que é algo que tem para crescer assim. É como você falou, a 

sustentabilidade hoje, ao meu ver, é um termo muito difuso, que eu não 

consigo mais falar o que é a sustentabilidade assim, eu, como cientista 

ambiental, é difícil definir isso assim, entendeu? Eu acho que é uma…. Foi 

uma experiência sustentável, foi uma experiência sustentável, pelo o que? 

Por tudo ser bem harmonioso dentro do processo. Era uma coisa bem…. Foi 

diferente assim! Era uma produção de animal visando também a própria 

alimentação, uma autonomia, exatamente isso. Tudo, em primeiro lugar, era 

visando uma autonomia, a gente se alimentava muito com as coisas do 

local, comprava algumas coisas de fora assim, queijo coalho, um requeijão, 

uma manteiga, basicamente as coisas mais derivadas de leite até, comprava 

um arroz, um açúcar, mas o feijão era de lá, o milho era de lá, abóbora era 

de lá, salada era de lá, a sobremesa era de lá, porque muitas vezes era fruta 

desidratada ou fruta da hora mesmo, café da manhã era basicamente de lá 

pô, vários dias o café da manhã era creme de graviola e açaí, pô. Bonzão 

assim. (apêndice D, p. 14) 

Não sei te falar, porque a economia também é importante, mesmo não 

sendo a única coisa importante, mas é também uma coisa importante você 

ter sustentabilidade e autonomia econômica. (...) a gente tá no modelo 

vigente e tudo que a gente usa precisa do dinheiro para alguma coisa, 

entendeu? Poderia ser mais sustentável se eu ganhasse mais, mas eu ganhei 

coisas, se eu quisesse vender eu vendia, mas eu preferi comer e 

compartilhar. (apêndice D, p. 15) 
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Seu TCC, que discutiu a transição agroecológica e a assessoria rural, também possui um viés 

sustentável no sentido de buscar melhorar a autonomia do trabalhador rural, sendo realizado 

um estudo num processo de construção conjunta a partir da troca de saberes. 

O meu TCC foi basicamente uma experiência, foi a primeira sistematização 

dessa metodologia que a gente começou dentro do núcleo, que é o Conviver, 

que é baseada numa vivência, numa imersão real, e foi discutir a transição 

agroecológica e a assessoria rural ao invés da extensão rural. Como assim 

assessoria rural? A assessoria rural é um processo de construção conjunta, 

entendeu? Baseada na troca de saberes e não de receitas prontas, 

receituários como na extensão rural vêm, entendeu? Então é uma forma de 

você legitimar o saber do próprio agricultor, baseado nessa troca de saberes 

e na ecologia de saberes, né? Porque isso se deu em algumas outras relações 

e instâncias, quando você traz o agricultor para dentro da universidade, 

pensando na extensão reversa, quando a gente ia pra casa dele, tudo isso foi 

discutido dentro do meu trabalho, entendeu? (apêndice D, p. 17) 

 Boff coloca em seu livro “Sustentabilidade: o que é, o que não é” aspectos de o que 

seriam ações sustentáveis, dizendo que no dialeto ecológico da sustentabilidade, ela 

(...) representa os procedimentos que tomamos para permitir que a Terra e 

seus biomas se mantenham vivos, protegidos, alimentados de nutrientes a 

ponto de estarem sempre bem conservados e à altura dos riscos que possam 

advir. Assim, por exemplo, criar expedientes de sustentabilidade como 

plantar árvores na encosta da montanha, que servem de escora contra a 

erosão e os deslizamentos. (BOFF, 2012, p. 33) 

Logo, foi possível, a partir das entrevistas supracitadas, perceber uma série de ações e 

realizações que buscam uma manutenção do equilíbrio ecológico por parte dos anfitriões em 

suas propriedades, estendendo tais práticas aos voluntários que devem se adequar à rotina da 

família e seus afazeres. Boff (2016, p. 67) ainda coloca que uma proposta de um viver mais 

adequado, mais sustentável, venha dos povos originários no sentido filosófico, os povos 

andinos, que foca no equilíbrio e na centralidade da vida, permitindo que as ecovilas e 

propriedades rurais alternativas se mostrem mais similares que ao viver capitalista tradicional 

dos tempos de hoje. 

O “bem-viver” não é o nosso “viver melhor” ou “qualidade de vida” que, para 

se realizar, muitos têm que viver pior e ter uma má qualidade de vida. O 

bem-viver andino visa uma ética da suficiência para toda a comunidade, e 

não apenas para o indivíduo. Pressupõe uma visão holística e integradora do 

ser humano inserido na grande comunidade terrenal que inclui, além do ser 

humano, o ar, a água, os solos, as montanhas, as árvores e os animais, o Sol, 

a Lua e as estrelas; é buscar um caminho de equilíbrio e estar em profunda 

comunhão com a Pacha (a energia universal), que se concentra na 

Pachamama (Terra), com as energias do universo e com Deus. 

 

5.6. Ecoturismo 

 O conceito do Ecoturismo, segundo Campos (2005), já era estudado desde a década de 

60 por Hetzer (1965), onde haviam quarto principais características dessa prática: "(1) impacto 

ambiental mínimo; (2) impacto mínimo às culturas anfitriãs; (3) máximos benefícios 

econômicos para as comunidades do país anfitrião; e (4) satisfação "recreacional" máxima para 
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os turistas participantes". Dessa forma, esse tema busca discutir e apresentar momentos das 

entrevistas em que essas características foram citadas, fazendo referência com os temas 

anteriores. 

 Alain, que estava fazendo um mochilão por 4 países da América do Sul, realizou a 

experiência de voluntariado durante essa viagem maior, em que ele já buscava um impacto 

ambiental e cultural mínimo e calhou de realizar o voluntariado e buscar diferentes 

perspectivas, além de permitir sua satisfação recreacional. Logo, ele pôde conhecer, além dos 

Andes em si, a vivência de uma família que mora nessa região durante o inverno, participando 

de momentos característicos da cultura. 

(...) então eu tranquei esse período e falei “ah, vou viajar 6 meses, sozinho”. 

Então foi o momento em que eu saí, fui para o Peru, e desde então fui 

viajando, fui com uma grana que eu tinha juntado, e já pensava em 

trabalhar em fazenda, mas não era o fim da minha viagem e, enfim, era uma 

coisa meio vaga ainda. Entender culturas, ver o que se faz aqui na América 

Latina, que sempre foi uma área que me apaixona muito, então foi um 

pouco isso e busca pessoal, com certeza. E aí eu conheci duas meninas que 

por acaso surgiram numa trilha que eu estava fazendo, que tinham 

trabalhado numa fazenda orgânica lá em Mendoza (Argentina), isso eu 

estava na Bolívia (...).(apêndice B, p. 2) 

Isso era em Mendoza, na Argentina, logo antes de Santiago, cruzando os 

Andes. Na real era Tunuyán, uma província que pertence à Mendoza. A vista 

era os Andes, bem no pé assim. (...) Não nevou, estranhamente, pois eles 

falaram que todo ano nevava, fazia muito frio e os Andes estavam cobertos, 

mas não estava e ele falava “isso é muito doido, porque era pra estar 

nevando, mas não está”. Já é um pouco da questão de mudança climática. 

(apêndice B, p. 6) 

(...) era muito familiar, domingo era churrascada, comia muito bem, clima 

bem família, foi muito bom! (...) Eu falei churrascada, mas era parrillada que 

falavam lá, que é um churrasco no chão, bem clássico. (apêndice B, p. 4) 

E foi interessante que pôde-se fazer uma comparação entre a viagem no esquema de 

mochilão e no voluntariado em propriedade rural de acordo com a opinião do próprio 

voluntário, onde ele fez pontuações relevantes a respeito dessas duas fases da sua viagem, 

identificando uma menor pegada ambiental. 

(...) todo mundo que me conhece fala “cara, tu é um antes e um depois”, e 

eu sei que eu sou, de fato, um antes e um depois, então foi quase que um 

divisor de águas na minha vida, como foi na faculdade, que me abriu muito 

os olhos. Então viajar, conhecer e a fazenda entra nisso com certeza, mesmo 

que eu fale “não sei se é isso que eu quero pra minha vida”, não sei se é isso 

que eu quero, mas é algo próximo disso, é um caminho assim. (apêndice B, 

p. 9) 

Foi carona... Carona e busão, dependendo do país. Argentina foi carona, 

Bolívia já não peguei carona, mas era ônibus muito barato, então... Bolívia e 

Peru eu não peguei carona, mas o resto eu peguei. (...) É uma loucura, o 

ônibus em 12 horas de viagem vai parando, levantando gente na rua, 

aquelas “cholas”, com aquelas roupas gigantes, fedida.. O ônibus era 

desagradável. (apêndice B, p. 12) 
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Bolívia e Peru muito parecidos, mas na Bolívia tu vê um povo muito 

trabalhador, muito cara rachada de sol, mascando coca direto, meio 

ressecado. Achei a cara dos bolivianos muito “durão”, muito trabalhador, 

cara muito “casca”, uns caras grandes, as mulheres grandes. (...) E Uruguai. 

Foi irado, mas fiquei pouco tempo, porque tava frio. (apêndice B, p. 12) 

Tem diferenças em pontos diferentes, eu não fui uma pessoa que viajou de 

ônibus, gastando muita grana, então eu ficava em hostel, ficava em 

camping, então é sustentável no sentido de que estou ajudando a economia 

local, comia em mercado municipal, trocava muito e conhecia muita gente, 

culturalmente assim muito forte, então também é um tipo de viagem muito 

interessante, são viagens diferentes mas as duas têm uma pegada muito 

maneira. (...) Acaba que no voluntário eu fiquei muito imerso. Acho que é 

natural, você fica ali numa fazenda, numa família, então foi entender um 

pouco a cultura ali do trabalhador rural, classe média. (apêndice B, p. 9) 

 De uma maneira semelhante, Yan realizou a sua experiência como uma extensão da 

viagem de verão que estava fazendo pela Bahia, em um momento de reflexão a respeito do 

que faria depois de formado, já que estava na reta final da sua graduação em Ciência 

Ambiental pela UFF.  

Então, eu tive uma experiência em janeiro de 2018, passei basicamente o 

mês de janeiro inteiro lá, eu estava praticamente no final da minha 

graduação, faltava apenas uma matéria e terminar de escrever o meu TCC. 

O nome do lugar é Sucupira Agroflorestas, fica localizado em Valença, no sul 

da Bahia, e tive o contato deles a partir de um amigo, chamado Lucas 

Esteves, que é sobrinho de um dos proprietários da fazenda, ele me passou o 

contato e falou para eu falar com eles, mas depois eu vi que eles tinham 

programas de estagiário voluntário, dentro da propriedade. Eu já estava na 

Bahia, fui fazer uma viagem meio que para curtir o réveillon, para curtir as 

minhas férias, até pra pensar um pouco em o que eu queria da minha vida, e 

depois eu fui para lá, devo ter chegado no dia 10 e voltei no dia 10, fiquei 

basicamente 30 dias! (apêndice D, p. 3) 

É, ficava com eles, trocava ideia, escutava uma música, via um filme juntos, 

tinha internet na fazenda, então a gente tinha contato com outras coisas, eu 

conseguia conversar com outras pessoas a noite, durante o dia acabava que 

não. Mas era uma rotina bem rural mesmo no sentido de, acordava 5 horas 

da manhã e tava morrendo de sono às 8 horas da noite, tava batendo 

cabeça já. (apêndice D, p. 12) 

 Quando questionado a respeito de uma possível separação de um momento turístico e 

outro de aprendizado durante a viagem, que seria o momento de estar viajando separado do 

momento de voluntariado, Yan respondeu que ambas as partes da viagem foram no intuito de 

aprender e conhecer, além de pensar o que seria do futuro. 

Não, ambos foram nesse intuito, né? Porque na verdade a vida é fluída, né? 

A gente muda o que a gente quer várias vezes, então eu pensava assim mais 

num sentido de uma catarse minha mesmo, fechamento de ciclos, e o que eu 

tava esperando e pensando para o futuro. (apêndice D, p. 18) 
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 Apesar da conversa com o Thiago não ter citado aspectos diretamente ligados ao 

turismo propriamente dito, foi possível perceber que a partir das suas experiências no Tibá Rio 

em Bom Jardim e, posteriormente, na Ecovila El Nagual em Santo Aleixo, capacitaram-no na 

Bioconstrução e permitiram que ele tivesse diversas outras vivências, recebendo ou 

voluntariando, em outros lugares, tais como no Tibá Mar em Massambaba e no Instituto 

Pindorama em Nova Friburgo. 

 A minha experiência de voluntariado foi o que possibilitou que eu viajasse por tanto 

tempo, já que eu não tinha condição de custear a estadia e alimentação durante tanto tempo. 

Dessa forma, eu pude unir a vontade de conhecer a vida no campo a partir da vivência intensa 

no ambiente rural, adquirir conhecimento de técnicas de uma vida mais sustentável e 

permacultura, além de conhecer diversas cidades na costa leste da Austrália e, como estava 

ficando em propriedades rurais, os anfitriões acabavam por nos levar, ou indicar, para passeios 

turísticos e também para alguns locais como cachoeiras e parques que eram mais visitados 

pelos próprios moradores da região. Uma atividade muito enriquecedora realizada durante a 

estadia em uma das propriedades foi de participar da venda da produção em uma feira de 

orgânicos de pequenos produtores, que permitiu conversar e conhecer com diversos outros 

produtores. Em uma outra propriedade, acompanhamos nossos anfitriões para uma note de 

quiz rural, como eles chamavam, que era um momento em que alguns pequenos produtores 

se reuniam, e cada família compunha uma mesa, levando refeições e bebidas, e competiam 

para quem acertava mais perguntas a respeito de diversos assuntos do campo, desde 

identificação de espécies exóticas, até culturalismos da região. 

 

5.7. Fechamento 

 A partir da discussão e apresentação das experiências dos 3 entrevistados, fazendo 

relação também com a experiência que eu tive, foi possível observar diversos aspectos que são 

envolvidos por um trabalho voluntário em propriedades rurais realizados por indivíduos que 

buscam conhecer mais da vida do campo e de um viver mais sustentável, possibilitando a 

relação entre ecoturismo, o aprendizado e o trabalho voluntário de uma forma produtiva tanto 

para o viajante/voluntário, quanto para a comunidade local/anfitrião. É importante ressaltar 

que os diferentes temas de discussão apresentados anteriormente são interligados, onde uma 

atividade desenvolvida durante o processo envolve diversos aspectos, sendo difícil até 

diferenciar um de outro em certos momentos, mostrando então que a prática desse tipo de 

voluntariado é algo bastante horizontal entre todos os atores envolvidos.  

 Foi possível observar diversas semelhanças entre as experiências descritas, o que 

mostra uma possível existência de um padrão nesse tipo de voluntariado, resultando sempre 

numa ação de “win-win”, ou “ganho-ganho”, entre anfitrião e voluntário, seja na questão da 

troca cultural, aprendizados, trabalhos, ou em qualquer outra questão que possa ser 

identificada nesse tipo de prática. Claro que existem aspectos negativos, como foi discutido 

anteriormente, mas que são facilmente contornáveis como mostrado também. Podem existir 

experiências que não são proveitosas, onde anfitriões se aproveitam de mão de obra barata e 

não dão boas condições de trabalho, vivência e troca, como foi relatado durante a conversa 

com o Alain, além das minhas próprias experiências. Visando diminuir os riscos de um 

voluntariado em propriedade rural se tornar uma experiência negativa, a fomentação desse e 

outros trabalhos a respeito dessa prática são de extrema importância para a difusão dessa 

prática, mostrando que é possível e pode ser incrivelmente positiva.  
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 Buscando anexar informações básicas acerca da discussão de cada tema com as 

entrevistas, foi elaborada a tabela a seguir (Quadro 3). 

Quadro 3 – Tabela de discussão entre temas e entrevistados.
Temas/Entrevistados Alain Thiago Yan

Aprendizados e Objetivos

Aprendizados a cerca da 

Agroecologia e da vivência no 

campo, aprendendo algumas 

técnicas de cultivo e 

beneficiamento, além do 

autoconhecimento.

Diversos trabalhos com 

Bioconstrução, aprendendo 

diversas técnicas diferentes, 

além de outras atividades 

desenvolvidas na propriedade.

Buscou trabalhar e estudar a 

Agroecologia, tendo a 

oportunidade de aprender 

diversas técnicas e o cultivo de 

diferentes espécies, além do seu 

beneficiamento.

Relações

Relação com a família e outros 3 

voluntários. Foi bastante 

positiva resultando na estadia 

por uma segunda vez. O 

aprendizado de liderança o 

ajudou em seu TCC.

Relação com o casal de 

anfitriões e outros 11 

voluntários. Relação de família 

com os anfitriões, se enxergando 

como filho.

Relação com o casal e outros 

trabalhadores vizinhos da 

propriedade. Colocou a questão 

do aprendizado e cuidado 

mútuo, se colocando como parte 

da família.

Trabalhos

Trabalhos com podas, 

construção de galinheiro e 

beneficiamento de produtos 

cultivados na propriedade, além 

de manejo com cavalos.

Trabalhos em geral voltados à 

bioconstrução, elaborando uma 

tabela para organização também 

das atividades do dia-a-dia para 

melhor organização de todos os 

participantes.

Trabalhos realizados 

envolvendo diferentes etapas de 

cultivo até o beneficiamento 

para venda de diferentes 

espécies, além do manejo de 

animais criados na propriedade.

Aspectos Negativos
Outro voluntário contou de uma 

experiência em que suas 

condições eram bem ruins.

Dificuldades na convivência 

entre 14 pessoas em uma mesma 

casa. Possibilidade de um 

trabalho feito errado ter que ser 

refeito.

Distanciamento de pessoas 

queridas, normal em qualquer 

tipo de viagem.

Sustentável / Ecológico

Diversas práticas mais 

ecológicas, identificando que o 

voluntariado como forma de 

aprendizado e viagem, tem uma 

pegada ecológica menor.

Conheceu diferentes formas de 

impactar menos o ambiente, 

aplicando várias quando voltou 

a morar na cidade, além de 

diversas estruturas e hábitos da 

Ecovila.

Voluntariado e a vida no campo 

como algo que ajuda a 

sociedade como um todo a se 

sustentar independente do 

capital, aumentando a 

autonomia do produtor rural.

Ecoturismo

Experiência realizada durante 

um mochilão por alguns países 

da América do Sul, 

possibilitando conhecer melhor 

a vida no campo.

Possibilitou a vivência no 

ambiente rural, além de 

conhecer diferentes lugares do 

Estado por meio de trabalhos 

voluntários em propriedades 

rurais.

Teve como intuito aprender e 

conhecer em ambas as partes da 

viagem, tanto no voluntariado 

como na viagem de verão na 

Bahia.

Tabela de discussão entre Temas e Entrevistados

 Fonte: Elaboração autoral 

 Analisando o Quadro 3, apresentado acima, pode-se observar que os objetivos de 

aprendizado dos entrevistados foram focadas na Agroecologia, atrelada ao cultivo e 

beneficiamento de diferentes espécies, e da Bioconstrução, por parte do Thiago, atrelada à 

outras atividades rurais desenvolvidas durante sua experiência. É possível também observar 

que os entrevistados se sentiram como parte da família de seus anfitriões, se relacionando de 

forma positiva também com outros voluntários e trabalhadores na propriedade, fazendo com 

que se sentissem parte da estrutura social da propriedade. Os trabalhos realizados pelos 

voluntários foi bastante variado durante as experiências, incluindo etapas do cultivo, 

beneficiamentos, biocontruções, manejos de animais, além das próprias atividades diárias de 

cuidado com a casa e a propriedade como um todo. Os aspectos negativos, como foi possível 

observar, mostraram ser algo difícil de ser citado, mas a questão mais sentida pelos 

entrevistados foi a questão do distanciamento e a convivência com demais pessoas de forma 

tão intensa. Os voluntários puderam aprender diferentes técnicas e práticas ecológicas que 

impactam menos o meio ambiente, estruturas de aproveitamento e geração de energia, 
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resultando num reflexo nos costumes ao voltar para a cidade e na noção da importância do 

produtor rural para a sociedade geral.  

De forma geral, para os participantes do estudo, a experiência de voluntariado em 

propriedades rurais permitiu uma imersão na cultura da vivência no campo, aprendendo e 

conhecendo novos lugares e costumes. A partir dos resultados apresentados no tópico 5, foi 

possível realizar uma análise e buscar a resposta para a pergunta do título do presente 

trabalho: Ecoturismo, aprendizado e trabalho voluntário em propriedades rurais: uma maneira 

sustentável de se conhecer novos lugares? 

 

6. EXPERIENCIANDO A METODOLOGIA DE HISTÓRIA DE VIDA 

 Algo que foi muito interessante durante a elaboração desse trabalho foi a experiência 

de realizar um estudo a partir da metodologia História de Vida. A realização das entrevistas se 

deram como um momento de revisitação para os participantes, já que “as histórias de vida 

podem possibilitar a abertura de novas interpretações e elaborações do vivido” (NOGUEIRA et. 

al, 2017), onde “lembrar não é reviver, é refazer, reconstruir, repensar com ideias de hoje, as 

experiências do passado” (BOSI, 1987 apud NOGUEIRA et. al, 2017), não só para o próprio 

entrevistado que estava contando sua história, mas também para mim como 

autor/entrevistador. 

Logo, os momentos das entrevistas possuem as suas próprias histórias, ao lembrar e 

conversar sobre situações e aprendizados que foram semelhantes nas diferentes vivências, foi 

possível repensar e avaliar junto aos entrevistados, e depois ao realizar a discussão, a 

experiência como um todo, colocando o narrador da história não apenas como “objeto de 

pesquisa”, mas como um participante ativo do conhecimento produzido. 

Percebi então que se trata de um momento de autorreflexão e conhecimento não só 

para o narrador que conta a sua história, mas também para o pesquisador, como coloca 

Nogueira et. al (2017, p. 479):  

(...) o pesquisador se transforma em sujeito e objeto de pesquisa e a relação 

entre ele e o sujeito que narra se situa no mesmo pé de igualdade. O 

pesquisador estará dessa forma em condições de refletir igualmente sobre si 

mesmo, o que transforma a investigação em uma ocasião para seu 

autodesenvolvimento. 

 É possível considerar então a experiência como “win-win”, forma de relação que uma 

anfitriã colocou para mim a respeito do voluntariado, onde ambas as partes envolvidas no 

processo se beneficiam.  

 

7. CONCLUSÃO 

 A maior preocupação com o meio ambiente e formas de se viver com uma pegada 

ecológica menor faz com que busquemos aprender técnicas e costumes de acordo com esses 

princípios. Logo, o pensamento de se viver um tempo junto a uma família rural, para aqueles 

que têm vontade de conhecer a vida mais afastada dos grandes centros em maior contato com 

a terra e menor impacto ao meio ambiente, aparece quando se busca o aprendizado de 

métodos e conhecimento da cultura. Atrelado a isso, turistas, também preocupados com o 
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meio ambiente e as comunidades locais, buscam uma menor pegada ecológica e um maior 

conhecimento a respeito das culturas dos locais visitados. 

 Dessa forma, juntando a ideia de se conhecer novas técnicas e vivências sustentáveis 

no meio rural com a vontade por viajar e conhecer novos lugares, o trabalho voluntário em 

propriedades rurais possibilita que seja feita uma vivência  junto a famílias que vivem da terra, 

possibilitando fortalecimento de relações e aprendizados nos mais diferentes âmbitos do dia-

a-dia, somado ao fato de estar viajando para um local diferente, conhecendo novas pessoas e 

ambientes, seja próximo de casa ou do outro lado do mundo, além de poder fazer isso 

trabalhando em troca de alimentação e hospedagem, o que acaba sendo proveitoso tanto 

para o anfitrião, que não precisa gastar dinheiro para ter mais uma mão de obra, quanto para 

o voluntário, que não precisa pagar por estadia e nem refeições durante suas viagens. Logo, a 

partir das histórias reunidas nesse estudo, foi possível tirar uma conclusão positiva em relação 

à pergunta central desse estudo: “Ecoturismo, aprendizado e trabalho voluntário em 

propriedades rurais: uma maneira sustentável de se conhecer novos lugares?”. Foi possível 

observar novos conhecimentos e experiências por parte dos entrevistados, assim como para 

mim, sendo possível até elaborar uma quadro com anotações feitas durante a viagem, o que 

mostra que muito se pode aprender durante uma experiência desse tipo (Quadro 1).  

 Entretanto, existem agências que oferecem experiências similares onde o voluntário 

tem que pagar uma alta quantia de dinheiro para que seja levado à um lugar para realizar o 

trabalho, enquanto a agência lucra com o pagamento e não direciona o dinheiro para a 

comunidade, acabando por resultar numa substituição da mão-de-obra local por uma mão-de-

obra vinda de fora que “paga para trabalhar”. Esse tipo de ação é chamada de “greenwash”, 

que é uma prática onde empresas se pintam de verde para ludibriar o consumidor que busca 

produtos e serviços menos agressivos ao meio ambiente e mais responsáveis socialmente, 

onde no caso de programas de voluntariado, o intermédio entre voluntário e anfitrião é feito 

por eles, onde eles selecionam os participantes e dominam o capital. Seriam essas empresas 

diferentes das plataformas que foram utilizadas durante a minha experiência de voluntariado, 

em que o anfitrião se inscreve e seu contato fica disponibilizado para voluntários que pagarem 

a baixa taxa anual, deixando o contato por parte dos próprios participantes?  

As experiências estudadas nesse trabalho mostraram que o capital não estava 

envolvido nas relações entre voluntário e anfitrião, as trocas eram de trabalho por 

hospedagem e alimentação, abrindo portas para uma vivência de trocas não materiais e, 

muitas das vezes, amor à terra e ao próximo, alinhando-se aos pilares da proposta de 

sustentabilidade do Boff (2016) onde consumindo e trabalhando junto à comunidade local, 

diminui-se a pegada ambiental e se fortalece a permanência deles ali, além da construção do 

sentimento de solidariedade social defendida por Pires (1998). 
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APÊNDICE A 

Relato de Viagem – Austrália 2017 

 

Preparação 

Em 2016, eu estava cursando o 6º período da graduação de bacharelado em Ciência 

Ambiental pela Universidade Federal Fluminense, estudando comunidades tradicionais, 

pegada ecológica e me envolvendo bastante com a agricultura, conhecendo algumas formas 

de cultivo e de vida, agricultura urbana e participando de práticas e manejos em mutirões 

junto à amigos em diferentes projetos. Por estar com apenas 20 anos de idade, chegando 

perto de uma reta final de graduação, me vi muito novo para já entrar no mercado de trabalho 

como cientista ambiental. Foi quando começou a surgir uma ideia de trancar a matrícula e ter 

alguma experiência enriquecedora por um período, de preferência viajando e conhecendo 

novos lugares, além de me conhecer melhor e decidir o que queria para a minha vida. 

Paralelamente, a vontade e curiosidade de aprender e me aproximar de estilos de vida 

alternativos e a agricultura, trabalhando em bases Agroecológicas e Permaculturais, fizeram 

com que a vontade por conhecer novos lugares envolvesse essa área do conhecimento. 

Não sei bem quando fiquei sabendo a respeito do voluntariado, mas sei que foi um 

pouco antes do surgimento da ideia de trancar a matrícula e viajar. Pensando muito a respeito 

de como poderia juntar a ideia de viajar com o aprendizado sobre agriculturas alternativas, 

surgiu o pensamento de realizar o voluntariado por meio do WWOOF (plataforma pela qual 

conheci o voluntariado em fazendas) em algum outro país, de preferência algum que eu 

pudesse praticar e me aprofundar na língua inglesa. Conversando com uma amiga, Mariana, 

que na época estava cursando o seu último período da graduação em bacharelado em Ciências 

Ambientais pela UNIRIO, chegamos à conclusão de que os dois estavam com vontade de ter 

uma experiência com vieses muito semelhantes e decidimos que viajaríamos juntos. 

A permacultura se envolve com a atividade agrícola no sentido de juntar diversas 

práticas e ideias ancestrais, de povos tradicionais, com novas tecnologias, visando o 

desenvolvimento de propriedades do agricultor familiar. Ao mesmo tempo, são aprofundados 

princípios e designs de um estilo de vida mais sustentável e integrado com o meio ambiente. A 

permacultura defende o cuidado com a terra, com as pessoas e com o futuro. Esse termo foi 

criado por dois ecologistas australianos, Bill Mollison e David Holmgren, que estudavam o 

modo de vida integrado à natureza dos aborígines tradicionais da Austrália. Logo, o termo, as 

práticas, éticas, princípios, fundamentos e técnicas da permacultura são amplamente 

difundidos nas zonas rurais do território australiano, fazendo com que decidíssemos que o 

destino da viagem seria para a terra dos cangurus. 

A partir daí, começou-se o planejamento para a viagem e a realização de todos os 

trâmites de documentação para que a viagem ocorresse de fato. A ideia era ir no início do ano 

de 2017, podendo ficar entre 6 meses e 2 anos (que era o limite de tempo que eu poderia ficar 

com a matrícula trancada na universidade), sem muito uma data certa para voltar. Começamos 

a estudar a respeito do WWOOFing, de como era a dinâmica do site, o que acabou nos 

mostrando uma outra plataforma que fazia esse link entre os voluntários e os agricultores de 

pequenas propriedades na Austrália, o Workaway. Como a estadia nos locais variava entre 

alguns dias e alguns meses, de acordo com relatos e a própria descrição das plataformas, foi 

visto que era possível viajar, conhecendo diferentes lugares e vivenciando a cultura dos locais, 



2 
 

de forma itinerante trocando de propriedade de tempos em tempos, abrindo a oportunidade 

de conhecer, por exemplo, toda a costa leste australiana trabalhando em troca de alimentação 

e hospedagem, tendo que custear apenas o transporte. Esse foi o roteiro planejado e 

realizado: começamos em uma propriedade em Arcadia, subúrbio semi-rural de Sydney, 

viajando cerca de 2800km pela costa até uma propriedade adjacente à Daintree Forest, maior 

área continua de floresta tropical da Austrália, localizada cerca de 125km ao norte de Cairns. 

Lendo a respeito de dicas e relatos de viagens na Austrália pela internet, a opção de 

comprar um carro no início da viagem e vender no final pelo mesmo valor parecia cada vez 

mais viável, sendo essa uma dinâmica muito comum em mochilões e viagens de carro 

realizadas por estrangeiros no país. A compra de um carro lá, quando comparada ao Brasil, é 

muito barata e viável, principalmente em função das rodovias serem de qualidade e o custo de 

manutenção ser mais baixo também, o que faz com que um carro fabricado em 2001 ainda 

esteja em ótimo estado. Depois de cálculos incluindo todos os gastos com documentação, 

gasolina e manutenção, o carro custou aproximadamente $18 dólares australianos por dia e, 

quando divido por 2 viajantes, acabou custando $9 por pessoa. 

As plataformas funcionam como um link entre o voluntário e o anfitrião, como uma 

rede social, onde toda a conversa e os combinados são realizados pelos próprios participantes, 

sendo bem diferente de uma agência de viagens que faz todo esse processo e você só conhece 

a família quando se chega na casa. A partir do momento que o contato é estabelecido e os 

envolvidos se apresentam, é estabelecida uma referência de período de estadia e, em alguns 

casos, a relação entre as partes é avaliada durante 2 ou 3 dias e depois é conversado 

novamente para se estabelecer o tempo total. Tive a oportunidade de conhecer 20 

propriedades rurais, sendo eles agricultores familiares, famílias na transição da cidade para o 

campo, ou apenas pessoas que vivem no campo e trabalham com outras coisas, tendo o 

cultivo como hobby, o que permitiu a vivência com diferentes culturas de diferentes partes do 

país, além da diferença entre campo e cidade, somado à diferentes formas de cultivo e estilos 

de vida. Cada propriedade tinha uma forma de receber e trabalhar com o voluntário diferente, 

variando no tipo de acomodação, alimentação, deslocamento para outros lugares, relação 

anfitrião-voluntário, e essas diferenças serão abordadas ao longo da descrição de cada 

experiência a seguir. 

New South Wales 
 

Lily & Milles 

A primeira família anfitriã foi fechada cerca de 1 semana antes da nossa viagem, um 

casal, Lily e Milles, com uma filha, alguns pôneis, cavalos, galinhas, cultivos e uma propriedade 

bem maneira. Como queríamos ficar o tempo todo voluntariando, além do fato de que não 

tínhamos muito dinheiro para nos manter, era necessário que já no primeiro tivéssemos um 

teto. Chegamos na Austrália no dia 22 de fevereiro, em Sydney e fomos até Arcadia de 

transporte público, com uma malinha e um mochilão cada um. O legal dessa primeira casa foi 

que havia também um outro voluntário, Michael, um jovem italiano que estava tendo a sua 

segunda experiência com o Workaway, o que permitiu aprender muito sobre como funcionava 

a plataforma, além de uma aulinha sobre direção no lado contrário da via e do carro. Com essa 

família, os voluntários recebiam uma quantia de dinheiro por semana, destinada às compras 

de supermercado para que cozinhássemos as nossas refeições e colocar gasolina no carro que 
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eles disponibilizaram para nós, o que veio calhar muito bem quando fomos procurar um carro 

para comprar.  

Todo dia de manhã, antes do amanhecer, era nossa função alimentar os pôneis, 

cavalos e as galinhas, além de regar as plantas. Fora isso, realizamos trabalhos variados, 

começando pelo tratamento de vigas de madeira com uma mistura de bórax e óleo de linho, 

uma técnica que eu não tinha visto ainda, para posterior construção de uma cerca enorme, 

onde fiz uso de esmerilhadeira para os cortes das madeiras, furadeiras e parafusadeiras. Outro 

trabalho foi a participação em algumas etapas da construção de um lago que o Milles estava 

fazendo ao lado da casa, onde tive a oportunidade de usar uma britadeira pela primeira vez 

para abrir a canaleta da tubulação que ligaria a água do lago até a casa de bombas e filtro. 

Também construímos a casa de bombas e realizamos a impermeabilização do lago com 

nivelações precisas. Milles era um engenheiro que estava realizando o sonho de construir toda 

a sua propriedade, então tudo no terreno tinha sido construído por ele com a ajuda de 

voluntários a partir de restos de materiais de construção de algumas obras em que ele havia 

trabalhado e, inclusive, no período que ficamos lá, ele estava com uma retroescavadeira 

alugada para fazer a terraplanagem numa parte do terreno para uma futura construção de um 

celeiro e um galpão. A estadia por lá foi até o dia 03 de março, totalizando 09 pernoites, com 

direto a 03 dias de folga e 06 dias trabalhados, o que nos rendeu bastante experiência e 

confiança, além de tempo para acharmos o carro que nos acompanharia até o final da viagem. 

Entre a saída de Arcadia, no dia 03 de março, e a chegada em Wingham, no dia 07 de 

março, ficamos pela cidade de Sydney resolvemos burocracias em relação ao carro, algumas 

questões financeiras e visitando uns amigos. Nesse meio tempo, tivemos de dormir num hostel 

muito ruim, pois era a semana de um festival muito famoso na cidade e todos os outros 

estavam lotados, o que nos fez alugar um carro para dormir, que saia mais barato que uma 

acomodação em hotel.  

Anette & Les  

Depois de tudo resolvido, com o nosso carro comprado e todas as malas dentro, 

seguimos 3h na estrada rumo Norte, até chegar a fazenda The Edible Forest de um casal 

incrível que vive da criação de porcos e gado orgânicos, cultivos com bases na Agricultura 

Regenerativa e produtos para consumo e venda em feiras de agricultores orgânicos na região. 

A região fica próxima à Manning Point, uma praia belíssima que tivemos a oportunidade de 

conhecer durante o tempo que ficamos lá, sendo um local mais visitado por locais do que por 

turistas estrangeiros de passagem. Essa estadia foi acertada 2 dias antes da nossa saída de 

Arcadia, por meio da plataforma do Workaway também. 

A troca com os anfitriões era bem enriquecedora, éramos tratados como filhos e 

participávamos do dia a dia do casal, desde o momento de alimentar os porcos e as galinhas 

antes do nosso café da manhã, até o momento de venda da carne, dos vegetais e deliciosas 

compotas feitas pela Anette nas feiras. Eles eram bastante acostumados com o esquema do 

voluntariado pois já haviam recebido alguns ajudantes de diferentes países. Fomos recebidos a 

noite no dia 07 com queijos e vinhos e, no dia seguinte, primeiro dia de trabalho, fomos 

alimentar os porcos bem cedinho antes do sol raiar, pois seríamos levados por eles à um 

workshop a respeito da Biologia do Solo. O workshop foi facilitado numa fazenda de minhocas 

que produz o Biocast+ (no site https://biocast.com.au/, é possível conhecer um pouco mais da 

fazenda e seus produtos e workshops), que é um extrato líquido estabilizado, repleto de 

micróbios vivos e compostos naturais que estimulam o crescimento das plantas, onde foi 

https://biocast.com.au/
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mostrado para todos os participantes o sistema de compostagem em enormes camas de 

diferentes fases da produção e foi realizada uma atividade de análise da textura e pH do solo a 

partir de um produto feito por eles também. Ao final, foi realizado um tour pela propriedade 

com um grande almoço de culminância, abrindo oportunidades de interação e conversas entre 

os diferentes produtores. O dono dessa fazenda é amigo do Les há anos e sempre permite que 

os voluntários participem das atividades ministradas sem custo, o que acaba somando muito 

no processo de aprendizagem do voluntariado junto a esse casal, que buscou o tempo todo a 

troca de saberes, buscando ensinar, mostrar e aprender conosco. 

O terreno era bastante amplo e ficava numa área relativamente seca, onde as chuvas 

eram um pouco mais escassas que o resto da região em função do relevo, segundo o Les. O 

pomar havia sido plantado numa parte da encosta, fazendo de uma técnica conhecida como 

Swale, que se trata de uma canaleta cavada em U no declive a cima da área que se deseja 

plantar, onde a base desse formato é mais baixo e plano, resultando no acúmulo de água por 

meio do escoamento da chuva e infiltração e percolação (a imagem abaixo mostra uma 

imagem retirada do Google Earth, em 2016, onde é possível ver a diferença da umidade do 

solo em função do tom do verde). 

 

Figura 1 - Na imagem, é possível ver a linha da canaleta que acumula a água logo acima da área em que foi 
estabelecido o pomar. 

A casa possui um sistema de captação de energia fotovoltaica bastante tecnológico, o 

casal era formado em Tecnologia da Informação e gostavam de trabalhar com isso, com uma 

capacidade de armazenamento de energias por baterias suficiente para alimentar toda a 

energia da casa e toda a extensão das cercas elétricas. A propriedade ainda possuía uma área 

de floresta onde o gado vivia por entre as árvores e alguns currais em diferentes áreas 

protegidos pelas cercas elétricas afim de evitar ataques de cachorros selvagens, que são 

bastante recorrentes na região. A alimentação dos porcos era a base de ração orgânica, resto 

de vegetais de um mercadinho de orgânico na cidadezinha mais próxima e a parte do leite que 

não era usada na produção de queijo de uma fábrica próxima, onde, num dia em que fomos 

buscar o whey (parte do leite não usada), tivemos a oportunidade de visitar e conhecer todo o 

processo de produção dos diferentes queijos: Camembert, Blue Cheese (gorgonzola), Gouda e 

Washed Rind (Camembert embebido em Cerveja). Em função da propriedade ser bastante 

extensa, toda a locomoção e transporte de alimento era feita por meio de um quadriciclo com 

um reboque e, depois que já estávamos mais acostumados, passamos a alimentá-los sem a 

companhia do Les. Era extremamente comum avistarmos wallabies enquanto nos 

deslocávamos, que sempre fugiam assustados pelos 2 poodles que nos acompanhavam todos 
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os dias. Os trabalhos realizados foram bastante variados: tínhamos a responsabilidade de 

alimentar os porcos todos os dias de manhã e depois os dias eram variados, alguns fomos 

liberados, outros colhemos, manejamos e plantamos, buscar insumos para os porcos e um dia 

fomos vender os produtos na feira, que foi muito legal para conhecer a relação que as pessoas 

tinham com o produto que estavam comprando, além do enorme interesse de saber onde era 

produzido e os procedimentos para a manutenção do título de orgânico. 

Como éramos tratados como parte da família, durante os 12 dias de estadia por lá, 

compartilhamos praticamente todas as refeições, incluindo café da manhã, almoço e janta, 

permitindo que a troca da cultura culinária fosse bastante intensa também. Ambos gostavam e 

cozinhavam muito bem, apresentando diferentes refeições, usando muitas vezes a carne dos 

porcos e vegetais produzidos ali mesmo. Uma experiência incrível junto da Anette e do Les foi 

a chamada Trivial Night, uma noite em que todos os produtores da região se reúnem em uma 

propriedade que possui um grande salão com mesas enormes para jogar quis, onde se formam 

várias equipes que levam comidas para o jantar e se sentam juntas para responder perguntas 

que abordam questões a respeito de plantas nativas e exóticas, técnicas de cultivo, perguntas 

culturais e histórias sobre a Austrália e a região. Trata-se de uma experiência que só pode ser 

vivida quando se é um local ou se está vivendo junto deles. Na tarde do dia seguinte, depois do 

dia de trabalho, fomos levados à um parque nacional onde reside uma das maiores colônias de 

Raposas Voadoras, um dos maiores morcegos do mundo, para assistir o despertar do bando de 

morcegos, aonde o céu fica todo preenchido por esses enormes mamíferos voadores, um 

espetáculo. Em um dos últimos dias nessa propriedade, fomos conhecer uma propriedade que 

produzia inúmeras flores por meio da aquaponia, onde a proprietária nos mostrou todas as 

partes do cultivo e produção. 

A despedida no dia 18 de março foi bastante emocionante, os 4 estavam muito felizes 

juntos e estávamos nos dando muito bem, com uma troca de cultura e saberes bastante 

produtiva. Essa família está, sem dúvidas, entre uma das estadias em que houve maior troca e 

aprendizado, sendo um período muito marcante para mim durante a viagem na Austrália. 

Viajamos cerca de mais 150 km para Norte, até a chegada em Kempsey. No caminho, 

conhecemos Port Macquaire, cidadezinha litorânea que abriga o Koala Hospital, que faz um 

trabalho muito legal de reabilitação dos animais e abre para visitação de turistas, realizando 

junto um trabalho de educação ambiental e conscientização a respeito dos perigos que a 

espécie está sofrendo. 

Marcus & Sally 

 A estadia prometia ser muito enriquecedora: uma fazenda orgânica de alho em grande 

escala, numa propriedade na beira de um rio enorme, com horta orgânica para consumo e um 

casal que já havia rodado a Austrália toda algumas vezes de diferentes formas. Estabelecemos 

o contato por meio da plataforma do WWOOF e, conversando lá, descobrimos que as 

propriedades com selo de orgânico não precisam pagar para se inscrever no programa, o que 

eu achei bastante legal. Recebemos uma quantia em dinheiro que seria referente ao custeio 

da nossa alimentação durante a nossa estadia e a acomodação foi numa barraca que eles 

chamam de Popup camper, que é uma carreta rebocada pelo carro e abre numa estrutura bem 

legal para dormir enquanto se viaja. A Sally era a agricultora, que cuidava da produção e da 

recepção dos voluntários. No primeiro dia de trabalho, fomos junto com os outros 3 jovens 

voluntários que estavam lá e ficamos literalmente 5 horas descascando alho e, quando 

perguntei aos outros se esse era o único trabalho que eles faziam, eles disseram que sim! Essa 

não era a proposta do programa e nem da viagem que eu tinha me planejado pra fazer, não 
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havia troca e a dona da propriedade estava usando a mão de obra extremamente barata 

(tendo que custear apenas a alimentação dos trabalhadores) para não ter que contratar 

pessoas para o serviço. Explicamos para os demais voluntários mais sobre o programa, mas o 

intuito deles era só não gastar dinheiro e aguardar até o dia do voo de volta para a Europa, não 

estavam buscando tanto a troca e o aprendizado. Logo, decidimos que não ficaríamos ali por 

mais tempo, pois não era o nosso intuito. Conversamos com a Sally e ela entendeu o nosso 

ponto de vista, devolvemos o dinheiro que nos foi dado e saímos no dia seguinte pela manhã, 

resultando em uma estadia do dia 18 ao 20 de março, apenas. 

Greg & Sophie 

Por sorte, a cerca de 100 km ao Norte, estava morando uma amiga da minha mãe de 

quanto elas tinham a minha idade, que tinha se casado com um australiano e eles tinham um 

retiro chamado Promised Land Retreat, localizado em uma área bastante preservada próxima 

a Bellingen. Eles administravam o espaço e a propriedade como um todo, que possuía alguns 

bangalôs que eram alugados, uma horta orgânica e um galinheiro, com a ajuda de voluntários 

do Workaway. Portanto, nos propusemos a ficar lá como voluntários, e não como visitas, o que 

nos permitiu fazer uma capina e conhecer a técnica utilizada no galinheiro, que era composto 

por 3 áreas: uma fechada, onde as galinhas dormiam e colocavam os ovos, e duas abertas que 

eram revezadas na soltura para as galinhas ciscarem expostas ao sol, permitindo uma maior 

facilidade na coleta do solo riquíssimo em nutrientes deixado pela atividade das galinhas no 

espaço. O retiro tinha uma pegada sustentável, tento a eletricidade obtida por meio de placas 

fotovoltaicas e água quente por um sistema de boiler bastante interessante. 

A propriedade ficava bem próxima à um rio de águas cristalinas que possuía ótimos 

lugares para passar um tempo e, no nosso segundo dia de estadia, a Sophie nos levou para 

fazermos uma coisa que os filhos dela sempre faziam quando ainda moravam lá: descer o rio 

com uma câmara de ar de caminhão! Uma experiência muito singular por se tratar de um rio 

de águas cristalinas, mata diferente da brasileira e um lugar totalmente novo. Também 

tivemos a oportunidade de velejar, esporte que tanto amo e pratico desde os 7 anos de idade, 

participando de uma regata, e conhecer a baía de Coffs Harbour, uma cidade famosa pelo 

clima náutico. Conhecendo a cidade, entramos em uma livraria e achamos um guia de aves da 

costa leste australiana, que depois de comprado, passou a ser muito utilizado na nossa viagem. 

Em uma das nossas conversas, eles nos contaram a respeito de uma comunidade que fica 

situada dentro do Bongil Bongil National Park.  

Ando e a Bundagen Coommunity 

 Procuramos na internet e achamos o site https://bundagen.org.au/ que descrevia 

como funcionava a comunidade e achamos uma informação de que aceitavam voluntários por 

meio do WWOOF diretamente com alguns moradores que participavam. Logo fomos procurar 

na plataforma e encontramos o Ando, que rapidamente respondeu o nosso e-mail e no dia 24 

de março chegamos lá. No caminho para a comunidade, passa-se por uma mata bem densa 

por uma estradinha de terra batida, bem bonita! Quando chegamos na comunidade, fomos 

passando pelas várias pequenas propriedades até encontrar a casa do Ando que nos recebeu 

já apresentando a sua vizinha, a Jane que, por o nosso anfitrião “oficial” estar recebendo um 

casal de amigos até o dia seguinte, não teria espaço para que dormíssemos na casa dele. Foi 

tudo de uma maneira muito natural e já se pôde sentir o clima de troca e equilíbrio dos quase 

180 “vizinhos” que partilhavam o território. Depois de deixarmos nossas malas na cabaninha 

que dormiríamos, a Jane foi andar conosco pela propriedade dela, enquanto contava um 

https://bundagen.org.au/
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pouco da história da comunidade e apresentava o trabalho que seria feito no dia seguinte, até 

que nos mostrou o ninho de um Satin (pássaro-cetim, em português), uma ave muito 

interessante pois possui um ritual muito peculiar: o macho constrói um ninho no chão repleto 

de coisas azuis, tudo o que ele puder encontrar! Tinham bonequinhos azuis, tampas de garrafa 

plástica, canetas (ela nos contou que sempre que sua caneta some, ela vai no ninho do Satin 

ver se acha, porque volta e meia ele pega na varanda), ou seja, qualquer coisa que fosse azul e 

estivesse sem gente em volta, ele buscava para colocar no ninho, muito interessante! 

 Depois da janta, quando chegamos à cabana, ela estava com muitas aranhas, desde as 

pequenas até as grandonas, espalhadas pelas paredes e teto, foi bastante assustador. Depois 

que reparamos que todas as telas de mosquito estavam rompidas, percebemos que a única 

opção era ficar na cama, “protegidos” pelo mosquiteiro, e torcer para nada acontecer. Com 

certeza, uma das noites em que mais demorei para pegar no sono, eram muitas aranhas e, 

quando apagávamos as luzes, era possível ver seus olhinhos brilhando por toda a parte. Hoje, 

contando isso, acho graça, mas lembro que estava bastante assustado naquela noite...  

 No dia seguinte acordamos cedinho para trabalhar em atividades rotineiras, como 

juntar folhas secas, manejos básicos na horta e alimentar as galinhas. À noite, fomos para a 

casa do Ando e ele nos contou mais sobre a comunidade. Ela é abastecida por painéis solares e 

todos possuem banheiros secos, apesar de passar um rio pela comunidade, toda a água usada 

é da chuva e só existe água quente nos chuveiros centrais, que possuem um sistema de boiler 

solar e, portanto, os banhos devem ser curtos para que todos tenham acesso, e algumas 

outras tecnologias alternativas são utilizadas por todos os moradores. Todos pagam uma taxa 

bem baixa para a manutenção de alguns serviços que podem ser usados por todos, tais como 

tratores, biblioteca, centro de convivência, espaço de meditação, banheiros, estrutura de 

combate ao fogo muito perigoso em épocas de seca, entre outros, espalhadas pelas 12 vilas 

dentro do área de Bundagen. A comunidade possui uma espécie de conselho com alguns 

representantes de diferentes cargos, além de reuniões mensais a respeito de questões do dia-

a-dia com todos os moradores, ou seja, ela se autogere, sem influências ou decisões de 

pessoas de fora. Todos os moradores têm direito à um acre (aproximadamente 4.000 metros 

quadrados) como sua propriedade, tendo esse espaço para coisas do seu interesse, mesmo 

que não existam cercas ou qualquer coisa aparente dividindo os terrenos, todos se respeitam. 

Existe toda uma estrutura e regras que mantém a comunidade firme desde a década de 1980, 

que antes eram 2 fazendas e uma área de floresta preservada que seriam compradas para uma 

empresa fazer um atrativo turístico e um campo de golfe enorme. Foi aí que um grupo de 

ambientalistas se juntou, comprou as terras e dividiu em vários lotes afim de começar a 

comunidade.  

 No domingo, trabalhamos junto ao Ando pela manhã com atividades rotineiras da roça 

também, além da montagem de um galinheiro novo que havia sido desativado um tempo 

antes e, à tarde, ele nos indicou irmos num festival de culturas, chamado de Harmony Festival, 

que aconteceria no Jardim Botânico de Coffs Harbour, que foi uma experiência incrível, 

contando com a presença de diversas pessoas, inclusive de etnias Aborígenes, sendo o nosso 

primeiro contato. Apesar de se ver muitas placas a respeito das comunidades pela Austrália, 

indicando a comunidade que vivia ali e etc, não se tem um contato com essas comunidades, 

sendo elas colocadas à margem, de uma forma bem semelhante com os indígenas brasileiros.  

Voltamos para a casa do Ando no final do dia para jantar e fomos informados que no 

dia seguinte iríamos trabalhar no terreno de outro vizinho, um casal incrível, Brunia e John, e 

suas três incríveis filhas. Na manhã do dia 27, tomamos café na casa deles e conhecemos um 
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pouco de suas histórias. Eles tinham uma pegada permacultural bastante forte e nos 

mostraram a técnica aprendida no livro “The Permaculture Home Garden” que usavam para 

plantio e galinheiro, de forma integrada. Era um jardim em mandala, onde ocorria uma rotação 

do galinheiro pelas mandalas, trocando de “pétala” de tempos em tempos, fazendo uma 

sucessão e rotação de cada canteiro, garantindo a manutenção da qualidade e riqueza do solo 

a partir da adubação realizada pelas galinhas. Nesse dia, realizamos a troca do local do 

galinheiro, passando-o para o próximo canteiro. Foi bastante interessante para conhecermos 

como era montada a estrutura, que era bastante leve, sendo movimentada facilmente por 

apenas 2 pessoas, enquanto a outra dupla corria atrás das galinhas fujonas. No dia seguinte 

trabalhamos com eles novamente, realizando a costura dos buracos abertos por passador na 

tela da estufa de vegetais, além de um manejo na horta. Na Figura 3 é possível ver a mandala 

pela imagem de satélite logo acima do ponto de identificação do terreno do casal e, à direita, a 

estufa de vegetais. 

 

 

Figura 2 - Imagem retirada do Google Earth mostrando a comunidade de Bundagen. É possível ver um reflexo acerca 
do centro da comunidade, onde se encontra a estrutura de painéis solares comunitária. 
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Figura 3 - Recorte feito da vila em que o voluntário foi realizado, marcando as casas e algumas acomodações citadas 
no relato. Em relação à Figura 2, a vila se encontra na parte Noroeste da comunidade. 

Nos dias seguintes, trabalhamos no terreno do nosso anfitrião “original” em diversas 

atividades, desde reestruturação do galinheiro e montagem de estrutura das telas dos 

canteiros, até manutenção na horta e coleta de folha seca para cobertura do solo. Também 

fomos levar o lixo da propriedade para o centro de coleta da região, atividade rural muito 

comum na Austrália já que não existem caminhões que recolhem e o próprio indivíduo deve 

levar o lixo e jogar de maneira adequada nas caçambas de cada tipo, sob risco de multa caso a 

separação não seja feita de forma adequada. O Ando é formado em Ciência Ambiental pela 

Universidade de Brisbane, o que possibilitou trocas muito legais pois os 3 estudavam a mesma 

área de conhecimento. Na época, ele trabalhava com controle de invasoras em parques 

nacionais e reservas florestais e, em um dia fomos à praia de Bundagen juntos por uma trilha 

comunitária aberta e mantida por ele, realizamos juntos o trabalho de controle de invasoras a 

partir das técnicas usadas por ele em seu trabalho, identificando as espécies não nativas e 

retirando-as para auxiliar no crescimento das nativas, foi um aprendizado bastante rico, 

principalmente por ver e aprender com um profissional da minha área atuando em outro país. 

Durante a estadia na comunidade, Ando nos levou para alguns locais turísticos na região e nos 

contou sobre a história e questões socioambientais da área. A vivência na comunidade durou 

apenas 08 dias, mas foi, sem sombra de dúvidas, extremamente marcante não só pelas 

técnicas aprendidas e trocas culturais, mas por ver uma comunidade rural ecológica 

funcionando tão bem, com uma convivência entre os moradores extremamente positiva. 
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Entre o dia 01 de abril e o dia 04, que foi a nossa entrada na próxima propriedade, 

fizemos um bate e volta em Sydney para participar do casamento de um casal de amigos, cerca 

de 520 km ao Sul. No caminho, paramos um dia para visitar Anette & Les, encontramos eles na 

feira orgânica dos produtores da região e depois pudemos fazer uma feijoada caprichada para 

eles, que tínhamos ficado devendo depois de tantas novidades gastronômicas que eles tinham 

nos mostrado. Tínhamos levado alguns pacotes de farinha de mandioca do Brasil e então 

fizemos a farofa e a feijoada orgânica, com direito à diversas partes do porco produzido por 

eles, arroz branco, couve e laranja, apresentando uma das refeições brasileiras mais famosas e 

rotineiras. Dormimos uma noite lá e, para matar a saudade, alimentamos os porcos antes do 

café da manhã e partimos para Sydney na sequência, chegando na hora da cerimônia. No dia 

seguinte pegamos a estrada de volta até a propriedade da Sophie, aproximadamente 7h de 

viagem, para dormimos lá uma noite antes do próximo destino. 

Carl 

 Saímos da Sophie no dia 04 pela manhã, demos uma passada na propriedade do Ando 

para dizer um último adeus e seguimos para Maclean, cerca de 150 km ao Norte. Carl havia 

sofrido um acidente sério e tinha virado paraplégico, além de ter muitas dificuldades com 

movimentos das mãos e braços, impossibilitando-o de mexer na terra ou fazer qualquer coisa 

sem a ajuda de alguém. Então nossa função era fazer compras, mexer na terra, cozinhar, fazer 

algumas manutenções na casa, entre outras atividades normais de casa e de manejo na 

propriedade como um todo. A área era repleta de cangurus e não tinha um dia que não 

víssemos alguns passando pela manhã e outros descansando debaixo de árvores pela tarde. De 

início, foi um pouco difícil, até por que ele tinha um sotaque muito forte, que deixava tudo um 

pouco mais complicado de ser entendido.  

Apesar das dificuldades, ele se mostrou uma pessoa com muita bagagem de 

conhecimento, ministrava alguns workshops eventualmente, e a casa dele havia sido 

construída por ele em técnica de Straw Bale, fardo de palha em português, que consiste na 

construção a partir de fardos de palha empilhados e depois rebocados com uma mistura de 

adobe. Aprendemos com ele também uma técnica de compostagem a partir de banheiras e 

malhas reutilizadas, além de conhecer um sistema de plantio. Tive a oportunidade de usar uma 

roçadeira à gasolina pela primeira vez para limpar uma extensa área que viria a ser um novo 

canteiro de plantio futuramente. Durante esse processo de abertura do novo canteiro, 

identificamos uma planta muito comum no Brasil, conhecida popularmente como Brumil, que 

possui um cheiro forte semelhante à gelol na raiz, possuindo diversas propriedades medicinais 

para dores musculares e inflamações. Como o Carl sentia muitas dores em função da paralisia, 

fizemos um extrato com as raízes das plantas que coletamos para ele, deixando-o 

extremamente agradecido pela nossa ajuda e pela troca que tivemos. Realizamos alguns 

plantios e colhemos muito tomate, eu brincava que era a minha pipoca e ficava o dia inteiro 

comendo tomatinhos cereja. Um dia, fomos assistir ao pôr do sol na beira do Rio Maclean e 

vimos alguns coqueiros à margem. Quando fomos tentar pegar alguns para bebermos, um 

homem que morava na casa em frente apareceu com uma escada e nos emprestou, facilitando 

bastante o alcance dos cocos. Quando fomos devolve-la, ele nos convidou para entrar e 

conversamos um pouco, até que ele nos apresentou a pitaya amarela, uma variedade da rosa 

que costumamos ver aqui no Brasil! Ele possuía 3 cactos no quintal e disse para colhermos 

quantas quiséssemos. Ficamos lá durante uma semana e saímos no dia 11, rumo ao Norte mais 

uma vez. 
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David & Nadine 

 Enquanto estávamos voluntariando na propriedade do Les e da Annette, eles nos 

falaram de um casal de amigos que morava próximo à Byron Bay, cidade na qual gostaríamos 

de despender um tempo na região em função do forte movimento permacultural. Foi aí que 

entramos em contato com a Nadine, professora e pedagoga, uma mulher incrível, que havia se 

casado com o David, um agricultor orgânico que há muito vivia e cultivava em sua 

propriedade, desde quando seus avós moravam ali. Tano, filho da Nadine, fazia parte da 

família e era um menino muito especial, curioso e livre.  

 Logo que chegamos fomos muito bem recebidos e assim foi durante toda a estadia, 

Nadine era uma mulher muito inteligente e uma mãe maravilhosa, era possível passar horas 

conversando sobre diversos assuntos. Como era pedagoga e trabalhava dando aula para 

crianças, e eu já havia tido um pouco dessa experiência, conversamos bastante sobre esse 

assunto e como era a relação com os professores na Austrália. No dia seguinte fomos trabalhar 

com o Dave no enorme canteiro de vegetais. A propriedade era bem grande e ficava na beira 

de um vale, onde a casa ficava no alto e o cultivo para venda ficava embaixo, sendo preciso 

usar o trator para chegar, ou aproximadamente 15 minutos de caminhada declive abaixo. Dave 

havia desenvolvido uma técnica de plantio em que ele podia administrar, sozinho, um bloco de 

aproximadamente 1.000 metros quadrados. Ele tinha 2 blocos, em que o uso era alternado de 

ano a ano, visando aproveitá-los melhor. O sistema de plantio se dá da seguinte forma: todo o 

bloco, que tem um formato quadrado, é inicialmente coberto por Lablab (feijão fixador de 

nitrogênio de rápido crescimento) e espontâneas. Começa-se a fazer as camas na forma de 

uma linha por uma das bases do quadrado: remove-se a planta pela raiz do solo e deixando-a 

no local; (+ 3-4 dias) rolamento das plantas secas, formando uma carreira de matéria seca de 

um lado a outro da “altura” do bloco; (+3-4 dias) preparo de uma cama matando as primeiras 

espontâneas que nasceram; (+ 3-4 dias) nivelação da cama remexendo o solo visando matar as 

outras espontâneas que nasceram; (+ 3-4 dias) término da cama remexendo o solo, matando 

mais espontâneas, e realização do plantio. Dave defende muito a variação da atividade e o 

trabalho dos dois lados do corpo, buscando uma saúde corporal melhor e, por isso, o preparo 

da cama é feito com a pessoa no caminho entre as camas, fazendo metade de uma cama de 

cada lado. 
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Figura 4 - Recorte onde é possível ver o canteiro do Dave onde, na parte de cima, já foi iniciado o processo de 
abertura das camas associado ao "rolamento" da matéria seca no limite entre a parte marrom (terra exposta) e a 
verde (feijão plantado com espontâneas) que está mais abaixo no canteiro. Imagem de 2018 

 

Figura 5 - Neste recorte é possível ver o cultivo num estágio mais avançado, tendo a parte de cima já com vegetais 
plantados crescendo e as camas sendo abertas no meio do canteiro, enquanto mais abaixo ainda está presente a 
vegetação de nitrogenação. Imagem de 2015. 

 Eles nos mostraram um sistema de refrigeração muito maneiro. Já que as verduras têm 

que ser colhidas no mesmo dia, para que cheguem na feira com um bom aspecto ainda, é 

necessário acordar de madrugada para começar a colher e carregar a caminhonete. Para poder 

colher os legumes e folhas no dia anterior, armazenar e vender no dia seguinte, eles 

desenvolveram o seguinte sistema de refrigeração e armazenamento: um tanque de água 

dentro de uma sala, teto isolado termicamente (acima do teto isolado, era o deck de madeira 

da varanda da casa, afim de evitar a incidência de raios solares diretamente no teto do 

tanque), com isso, a água, por manter-se mais fresca que o ambiente externo, refresca a sala e 

pode-se conservar os produtos sem serem danificados pelo calor. Depois, pensando a respeito 

dessa técnica, me surgiu a dúvida de se funcionaria também para locais com climas mais 

quentes, já que a propriedade está localizada na latitude aproximada de 29°S, enquanto o Rio 
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de Janeiro, por exemplo, está na latitude aproximada de 23°S, consideravelmente mais 

quente. 

 O fogão e forno da casa eram a base de queima de madeira proveniente de derrubada 

de árvores de eucalipto que haviam sido plantadas pela própria família décadas antes. Na 

parte de baixo da estrutura do forno, havia um compartimento onde eram colocadas as cascas 

dos ovos consumidos para que, depois de secos, fossem triturados e adicionados à adubação 

das hortas e alimentação das próprias galinhas, pois as cascas são ricas em cálcio. Além disso, 

o calor alimentava uma tubulação que se conectava à caixa d´água da casa, realizando o 

aquecimento da água para os banhos de inverno e, toda vez que se cozinhava, a água se 

mantinha quente por 2 dias. 

Éramos tratados nessa propriedade como parte da família, fazendo parte do dia-a-dia 

deles e sendo levados para conhecer pontos turísticos e passeios de locais pela região, além de 

participar de confraternizações em casa e na casa de amigos. Trabalhamos bastante no 

canteiro lá embaixo e pudemos acompanhar desde a abertura da primeira linha de cama até o 

nascimento de plântulas de diversos vegetais plantados em consórcio, além de termos 

trabalhado com afazeres gerais na casa e no terreno como podas e adubação, que era feita 

com cinza de madeira, boro (devido a deficiência do terreno), cal, esterco de galinha em flocos 

e adubo retirado do solo do galinheiro. Conhecemos a Kate, vizinha que cultiva abacates e 

cítricos para vender no Mullum Market, feira de orgânicos mais famosa da região. Mais tarde 

na nossa estadia, a família foi acampar e nos deixou como responsáveis por cuidar das galinhas 

e regar as plantas dos canteiros, tanto lá de baixo como o de mais fácil acesso para consumo 

adjacente à casa, mostrando uma confiança enorme e uma relação muito amigável. 

Durante o período de ausência da família, fizemos uma visita à casa da Kate e 

conhecemos dois frutos muito interessantes: Buddah´s Hand, conhecido como Cidreira em 

português, originário da índia, e o Fingerlime, conhecido como Caviar cítrico, endêmico da 

Austrália. Depois da nossa visitar, ela nos convidou para trabalhar com ela na sexta-feira no 

Mullum Market, ajudando com a venda dos produtos. Foi uma experiência muito importante 

para conhecer a relação dos australianos daquela região com a origem e o cultivo dos produtos 

que estavam sendo adquiridos, além da experiência de estar numa feira de relações orgânicas, 

com diversos produtores orgânicos de diferentes áreas, além de shows na hora e várias trocas. 

Quando Nadine, Dave e Tano voltaram, fomos à uma reserva natural que possuía uma 

área para piqueniques para passar a tarde. Uma questão muito interessante é que esses 

lugares não possuem lixeiras e, ao invés disso, existem placas conscientizando as pessoas a 

respeito da importância de se levar o lixo embora e o impacto que se pode causar ao deixar 

lixeiras, ensinando aos animais silvestres que ali é um ponto em que é possível se conseguir 

alimento. No último dia, fomos à praia com eles e pudemos surfar na companhia de golfinhos!  

Brooke & David 

Como o nosso plano era ficar um tempo na região de Byron Bay, buscamos uma 

propriedade que ficasse mais ao norte, mas próximo, encontrando o casal Brooke e David na 

plataforma do WWOOF, que moravam em Nashua, cerca de 20 km ao Norte de Lynwood. Eles 

não viviam da terra e estavam na transição do urbano para o rural, apesar de trabalharem 

fazendo trekking e escalada como guias turísticos. Por isso, tinham começado a vida no campo 

a relativamente pouco tempo, tendo apenas uma barraca para oferecer como acomodação, o 

que não foi um grande problema para nós.  A Brooke cuidava de um jardim muito lindo, todo 

estruturado em mandalas onde os caminhos entre as camas eram cobertos com jornal e 
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madeira triturada, afim de impedir o crescimento de espontâneas nessas áreas, além de 

realizar uma rotação do galinheiro pelas mandalas, mas de uma maneira menos tecnológica 

quando comparada com a rotação realizada pelo casal Brunia e John, na comunidade de 

Bundagen. Isso nos possibilitou a introdução dessa técnica a ela, o que resultou na elaboração 

de uma galinheiro daquela forma um tempo depois que saímos, por meio de um feedback da 

Brooke. Trabalhamos bastante carregando peso de um lado para o outro, desde madeira 

triturada até troncos suprimidos pelo David, o que fez com que eles nos chamassem de “very 

hard workers”. Também realizamos o plantio de algumas mudas de árvore com a necessidade 

de uma cerca de proteção reforçada, já que cangurus e wallabies gostam muito de comer 

quando ainda estão pequenas.  

Uma tarde, inclusive, encontramos uma planta que se assemelhava muito com inhame 

para a nossa surpresa e a Brooke não conhecia. Pesquisamos bastante e chegamos à conclusão 

de que era bastante parecida mas, depois de cozinharmos por horas, provamos apenas um 

pedacinho menor que uma unha e nós 3 sentimos forte ardência e incômodo na garganta, ou 

seja, não era inhame, mas uma planta parecida que nem cozinhado deixava de ser tóxica. 

Rapidamente a Brooke ligou para um número de telefone do governos australiano restrito à 

chamadas por contaminação e o atendente, depois de explicada a história, nos passou as 

recomendações necessárias. Isso me surpreendeu bastante pois o atendimento foi muito 

rápido e efetivo.  

Acabamos ficando muito na função trabalho e turismo durante a estadia, visto que os 

dois trabalhavam fora da propriedade durante o dia, resultando numa troca mais forte no 

momento das refeições e trabalhos em conjunto nos finais de semana. 

Kate & Simon 

 No meio tempo, durante a estadia em Nashua, trocamos mensagens com a Kate, 

vizinha da Nadine e do Dave, e ela nos convidou para voluntariar na propriedade dela durante 

1 semana, tempo curto, porém muitíssimo bem aproveitado. Simon é um cara muito envolvido 

com tecnologias e internet, fazendo vários trabalhos de casa para grande marcas, não se 

envolvendo muito com os cultivos, apesar de apreciar muito a vida no campo. Kate é uma 

pessoa muito ligada na questão ambiental, além de gostar muito de ajudar as pessoas e a 

natureza, sempre cozinhava algo diferente e vegano, além de usar muito abacate em suas 

receitas, das formas mais inusitadas. Conhecia um casal de koalas que costumava passar por 

sua propriedade que apareceu enquanto estávamos por lá, nos permitindo ver um koala 

selvagem pela primeira vez, sendo algo muito difícil por serem especialistas em se camuflar 

nos eucaliptos. 

 Já no primeiro dia de trabalho, passamos um bom tempo colhendo citrus, incluindo 

tangerinas, laranjas e fingerlimes. No dia seguinte, fomos ajuda-la no New Brighton Market, 

uma feira de orgânicos muito similar ao Mullum Market, mas um pouco menor, onde grande 

parte dos produtores e vendedores faziam parte de ambas as feiras. A feira de New Brighton 

começou a partir de um movimento orgânico da própria Kate com mais 2 produtores da 

região, que foi aumentando com o passar dos anos. Nos outros dias, trabalhamos com podas 

voltadas para aumento de produtividade das árvores, mais colheitas de citrus e abacate, além 

de mais uma ida ao Mullum Market para vender os produtos dela. Nessa feira, além de 

produtores de orgânicos, também participam uma ONG que ajuda orangotangos atingidos pela 

exploração de óleo de palma na Indonésia e Malásia, uma vendedora de sementes de cannabis 
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alimentícia e medicinal, produtor de compotas a partir de produtos de agricultores da feira, 

vendedores de artesanatos entre outras iniciativas. 

 No nosso último dia junto à ela, fomos passear pela mata e o pequeno lago que existia 

na parte mais baixa da propriedade junto com o casal, conversamos muito sobre vários 

assuntos e ela nos contou de como a propriedade havia se transformado de uma monocultura 

para o que era no presente. Também fomos visitar o apiário que ela tinha, mas que ainda não 

estava servindo para produção pois ela estava aprendendo com uma amiga e, enquanto nos 

contava isso, deu uma risada dizendo “nunca é tarde para aprender”. 

Melinda 

 No dia 06 de maio, chegamos à casa da Melinda, uma mãe solteira que tinha 2 filhas, 

sendo que a mais velha de 18 anos já havia de mudado e morava em Byron. Isso é algo 

extremamente comum na cultura australiana, onde o filho, ao se tornar maior de idade, deve 

optar entre pagar aluguel para os pais ou procurar um outro local para morar. Acredito que 

seja feito dessa forma pois alcançar a independência financeira é muito mais fácil do que no 

Brasil, visto que o salário mínimo é de 20$ a hora, depois de pagos os impostos, vagas de 

emprego são muito mais numerosas e o pagamento do salário e do aluguel é semanal, o que 

ajuda no controle de gastos.  Essa estadia foi bastante interessante para conhecer melhor 

desse aspecto da cultura e da relação entre pais e filhos mais de perto, já que nas outras 

famílias que havíamos voluntariado os filhos já eram mais velhos, ou eram crianças ainda. 

A Melinda possuía uma casa num terreninho, com jardim e quintal, onde estava longe 

do seu foco ser produtora de alimentos ou qualquer coisa, ela trabalhava fora e morava em 

Federal, um vilarejo no caminho entre Byron Bay e o maior Parque Nacional da região, que 

tinha uma grande quantidade de cachoeiras. Nosso trabalho lá foi bastante na pegada de 

manutenção geral da casa e do terreno, realizando a abertura de um caminho alternativo que 

estava fechado pela mata na entrada da propriedade, algumas podas em diferentes árvores e 

um dia de pintura dos armários da cozinha. Foi uma estadia em que a troca se deu mais 

culturalmente do que no aprendizado de vida rural de fato. Ficamos 1 semana e partimos em 

direção da costa para a próxima propriedade, sendo a última do estado de New South Wales. 

Rachel 

 Na casa morava Rachel e uma de suas filhas, sendo ela também uma mãe solteira. A 

filha mais velha já havia casado e morava com o marido, e a mais nova estava terminando seus 

estudos básicos. A propriedade ficava logo ao norte de Byron, era possível sair de lá por uma 

estradinha de 2 km até chegar numa acesso à praia que, seguindo por cerca de 6 km rumo 

Sudeste, chegava-se à principal praia da cidade. Rachel era uma mulher muito antenada e 

gostava muito de fazer as coisas acontecerem, tendo além da, sua casa, que havia sido 

construída com base na espiral de Fibonacci, dando um aspecto muito bonito e orgânico, três 

pequenas casinhas pela propriedade que ela alugava e recebia pessoas pelo Airbnb, além dos 

próprios Woofers como nós. A propriedade ficava no alto de um morro cercada pela Tyagarah 

National Reserve, e era possível ver o mar de toda a parte alta do terreno. A casa era rodeada 

por jardins e camas plantadas com vários cultivos de ciclo curto e, descendo a morro, havia um 

pomar com diversas frutíferas em consórcio com algumas plantas rasteiras, seguindo um 

pouco o conceito da Permacultura em relação ao design da propriedade. As camas em frente à 

casa haviam sido construídas com a técnica do Wicking Bed, um sistema muito interessante 

que permite um menor uso de água a partir da construção de um tanque de água na parte de 
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baixo da cama erguida, abaixo da terra, num espaço vedado que, a partir da evaporação, a 

água do tanque lentamente hidrata o solo, mantendo-o úmido por mais tempo e evitando o 

desperdício de água. Ela vivia numa comunidade em que cada morador possuía um terreno 

próprio e existia uma grande área comum, que somada chegava a cerca de 70 mil km², de 

usufruto de todos na parte mais baixa do morro, tendo uma parte de mata, um lago, um 

grande curral dividido em diferentes áreas onde a Rachel criava 2 belos cavalos e um apiário 

de um dos proprietários que vendia o mel extraído das colmeias.  

 

Figura 6 - Desenho de uma cama em Wicker System retirado do site http://www.gaiasorganicgardens.com.au/ 

 Havia um outro voluntário ficando na propriedade quando chegamos, um Português 

muito divertido e comunicativo, chamado Diogo, que já havia realizado o voluntariado algumas 

vezes. Ele nos contou que sempre que tinha um pouco mais de tempo disponível em suas 

viagens, optava por usar o WWOOF, ou alguma plataforma semelhante, em função da forte 

troca cultural que se é possível ter, conhecendo mais da cultura local, além de economizar 

uma boa quantia de dinheiro. Ele ficou hospedado em uma barraca no quintal e nós ficamos 

em um quarto em que era possível assistir o nascer do sol no mar ainda deitado na cama. 

Dividíamos a sala da casinha e a cozinha, além de trabalharmos sempre em conjunto e sair 

para conhecer as praias e cachoeiras da região. 

 Os voluntários possuíam a própria cozinha para grande parte das refeições, mas a 

Rachel nos convidou para comer com ela diversas vezes durante a nossa estadia, mostrando-

nos diferentes pratos da cozinha vegetariana, já que ela era uma mulher que gostava muito de 

cozinhar e se alimentar de forma saudável. Comemos desde japonês com uma variedade rosa 

de batata doce com abacate, pudim de chia, até hambúrguer vegetariano e falafels, além de 

termos cozinhando em conjunto algumas vezes, ensinando inclusive o clássico arroz branco 

refogado com alho e cebola, que ela adorou. Comíamos muitas frutas e, quase todos os dias, 

ela nos levava lanchinhos no meio do trabalho, que podiam ser sanduíches, sucos e até açaí! 

Como era uma mulher de temperamento forte e que gostava de fazer acontecer, ela 

aproveitou muito bem da nossa mão de obra e realizamos vários trabalhos diferentes, 

inclusive alguns bem cansativos fisicamente. Em um dos dias, ela contratou uma equipe de 

poda de árvores em altura para realizar cortes nas árvores da propriedade dela, nos colocando 

http://www.gaiasorganicgardens.com.au/
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como ajudantes deles no transporte dos troncos pela propriedade até o triturador da empresa, 

trabalho que não acabou no mesmo dia, resultando em mais 2 dias de transporte de bambus 

gigantes. Também construímos caminhos de pedra, implantamos sistemas de drenagem, 

inclusive um Swale inspirado no da propriedade do Les, limpamos áreas, manejamos plantas 

de canteiros e jardins, entre outros serviços.  

Totalizamos 20 dias de estadia com a Rachel. O outro voluntário terminou sua estadia 

mais ou menos na metade da nossa, o que também fez com que a Rachel criasse mais 

liberdade conosco e, depois, ela passou a não controlar mais as horas e confiava em nós, nos 

permitindo trabalhar mais alguns dias e menos em outros, o que deu uma liberdade para que 

pudéssemos aproveitar mais a viagem em si. Fomos ao Mullum Market visitar a Kate e 

conhecer um pouco mais da feira, trocamos alguns contatos e conversamos mais com os 

produtores, já que não estávamos trabalhando e tínhamos mais tempo hábil e, quando 

estávamos indo embora, ganhamos diversos presentes, como abacates, tangerinas, 

fingerlimes, limões, pão artesanal e espinafre. No penúltimo dia da nossa estadia foi o meu 

aniversário, e o pessoal de Lynwood (Dave, Nadine, Tano, Kate e Simon) havia nos convidado 

para um clássico Fish and Chips no dia 28, que é uma cultura britância herdada pela 

australiana, onde pessoas se reúnem para comer peixe e batatas fritas em algum parque. Kate 

havia feito um bolo de macadâmia com tangerina vegano delicioso, e Nadine e Dave estavam 

recebendo um voluntário da Coréia do Sul. Foi uma tarde muito agradável, com muita 

conversa, comida e música, junto a pessoas que passaram a ser parte da minha família na 

Austrália. No dia 29, ganhei chocolates da Rachel pela manhã e passamos o dia na praia! 

Queensland 
 

Rod & Yvonne 

 No dia 30 nos despedimos de New South Wales e passamos para o estado de 

Queensland, apenas 1 hora de viagem, chegando na casa de um casal irlandês que morava nas 

colinas adjacentes à Gold Coast. Na casa haviam 2 cachorros, 4 galinhas e 1 gato, além de duas 

cabras que ficavam no enorme quintal cercado para que os bichos não fugissem para a mata 

adjacente, mas não tinham a intenção de produzir leite ou qualquer coisa, eram apenas pets. 

Era um casal bem urbano que morava numa área urbana mais afastada, Yvonne era 

enfermeira e Rod era motorista de ônibus, então ficavam bastante tempo fora.  

Yvonne nos contou como realizara o seu adestramento das galinhas para que elas 

fossem soltas durante o dia e, antes de escurecer, já tivessem voltado ao galinheiro, além de 

ter todos os ovos postos no galinheiro, uma grande dificuldade observada em diferentes 

propriedade: manter as galinhas trancadas dentro do galinheiro por cerca de 1 semana, 

garantindo que todos os ovos sejam postos ali durante esse período e, depois, manter a rotina 

de abertura e fechamento do galinheiro todos os dias. Ela também disse que se for encontrado 

algum ovo posto fora do galinheiro, basta repetir o procedimento para que elas se habituem 

novamente. Fizemos trabalhos como algumas retiradas de espontâneas nos jardins, limpeza da 

churrasqueira, pintura do encanamento exposto do lado de fora da casa, podas, lavagem dos 

carros e, todos os dias, tínhamos que alimentar os animais. Durante o dia, as cabras ficavam 

soltas e a Yvonne nos ensinou como se relacionar com elas, sendo de nossa responsabilidade a 

alimentação de manhã e final de tarde, o que nos permitiu conhecer bem as duas cabras. 

Como a casa ficava em Gold Coast, cerca de 30 km do pico de surf mais famoso da Austrália, 
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Snapper Rocks, além de várias outras praias, aproveitamos para surfar bastante e conhecer as 

praias durante os 7 dias de estadia. 

Com algumas conversas a respeito de outros trabalhos que havíamos realizados em 

outras propriedades, eles gostaram da ideia da construção de uma composteira e nos pediram 

para que implementássemos. Juntando conhecimentos e diferentes técnicas aprendidas, 

utilizamos 2 banheiras antigas que seriam jogadas fora e montamos um esquema de 

composteira vertical com coleta de chorume pelo ralo da composteira de baixo. Ficou bem 

funcional e o resultado foi bastante proveitoso. 

 

Figura 7 - Eu e o bode Gery em um dos momentos de descontração durante o trabalho. 

 

Latif & Rasunah 

No dia 07 de Junho, saímos de Gold Coast em direção à região de Sunshine Coast, uma 

distância de cerca de 230 km, mas paramos em Brisbane no caminho, para visitar o Santuário 

Lone Pine Koala, o maior e mais antigo santuário do mundo, que permitiu que víssemos de 

perto diversos animais endêmicos da Austrália e, inclusive, se relacionar com alguns cangurus 

debilitados, além de assistir uma apresentação muito legal de um adestrador de cães para o 

meio rural, mostrando o trabalho de 2 cães, um Kelpie e um Bordercollie, no pastoreio de 

ovelhas.  
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Figura 8 - Foto tirada no Santuário Lone Pine Koala junto à um canguru vermelho debilitado. 

 Quando chegamos na propriedade, conhecemos o outro voluntário que ficaria conosco 

pelos próximos dois dias. Era um japonês que falava pouquíssimo inglês e gostava de ser 

chamado de Young Man, pois seu nome verdadeiro era muito difícil de ser pronunciado. Era a 

sua primeira vez realizando um voluntariado e, por isso, não tinha muitas críticas à 

experiência. Latif e Rasunah nos mostraram a propriedade e nos mostrou uma outra versão do 

Wicking System, utilizado pela Rachel, alterando alguns materiais e a altura dos canteiros, mas 

com a mesma estrutura. Também nos mostraram a composteira deles que era uma caixa 

metálica fechada e suspensa, que era possível girá-la a partir de uma manivela na lateral, 

agilizando o processo de compostagem e sua mistura. 

 O casal já possuía uma idade avançada, sendo os dois aposentados, e Latif já não 

contribuía muito com as tarefas diárias. Rasunah era quem fazia grande parte das atividades e 

nos dizia o que fazer para o trabalho o voluntariado. Fizemos a limpeza de um pequeno 

galpão, realizamos a limpeza com retiradas de sagus dos jardins perto da piscina, replantamos 

um jardim com plantas aproveitadas da limpeza em diferentes áreas, alimentamos as galinhas 

entre outros serviços de casa. Mostramos para eles uma pitangueira que eles tinham plantada 

no terreno, mas não sabiam que era comestível. Um aspecto muito legal era que diversos 

pássaros Butchers e Kookaburras se banhavam na piscina e, de quebra, aproveitavam para 

caçar alguns insetos que surgiam na superfície do solo em função do nosso trabalho na terra. 

Isso era extremamente comum em todas a Austrália, sendo possível até você pegar alguns 

bichos e jogar para eles pegarem enquanto voavam, mas nessa propriedade foi mais 

recorrente e significativo pois eles se banhavam também, além de observar de perto eles 

vocalizando bastante. Os dias foram muitos legais visitando as praias da região e totalizamos 2 

semanas de estadia, com bastante trabalho e organização e planejamento para as “férias” de 6 

dias que tiramos do trabalho voluntário. Deixamos a casa no dia 22 de junho. 
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Fraser Island 

 Durante os 5 dias não realizamos nenhum trabalho voluntário, apenas curtimos um 

pouco sem compromisso. A ilha Fraser é a maior ilha de areia do mundo, se estendendo por 

120 km, possuindo uma floresta no seu interior e lagos e praias lindíssimos. Normalmente os 

turistas alugam um carro 4x4 para visitar a ilha, permitindo conhecer mais lugares em menos 

tempo, o que é bastante interessante. Mas como esse aluguel é bastante caro e gostamos de 

praticar treking, resolvemos ir a pé e acampar nas áreas permitidas pelo Parque Nacional, 

sendo uma maneira alternativa e mais barata de se fazer, além de permitir acampar em áreas 

destinada apenas ao pessoal trilheiro, resultando numa área mais vazia, além de ser possível 

assistir o nascer e o pôr do sol no lago Mackenzie, que foi onde ficamos acampados. Visitamos 

outros lagos e mirantes no esquema de bate e volta, andando bastante e acampando numa 

natureza familiar, mas bastante diferente.  O interessante foi ver como é abordada e 

respeitada a questão da coleta de resíduos sólidos pelos australianos e visitantes de outros 

países, além da forte propaganda em relação aos cuidados a serem tomados com os dingos, 

canídeos que teriam sido trazidos junto dos primeiros aborígenes que povoaram a Austrália e 

se espalharam pelo país, alcançando a função de topo da cadeia terrestre, desempenhando 

um importante papel no equilíbrio das outras espécies da maneira como é conhecida no país 

hoje. 

 Depois de voltarmos da ilha no dia 26 de junho, ainda levamos mais 2 até chegar ao 

próximo destino de voluntariado. Nesse meio tempo, acampamos em áreas de camping de 

graça na beira da estrada, onde pudemos descansar e conhecer um pouco mais dessa cultura 

bastante forte de viagens dos australianos aposentados que, ao invés de se estabelecerem em 

algum lugar, vendem suas casas e compram motorhomes para viajar pelo país, conhecendo 

diferentes regiões. 

Ben 

 No dia 28 de junho, chegamos em Airlie Beach, propriedade do Ben, um ex-militar 

australiano que havia trabalhado vários anos ministrando cursos de sobrevivência para 

militares e civis. Nosso plano era ficar apenas 2 noites para seguir viagem ao Norte, já que a 

região era muito cara e não possuía grandes atrativos para viajantes com pouco dinheiro, mas 

como era possível ver que muito tinha a se aprender com esse anfitrião, acabamos 

estendendo a estadia para 5 dias. Haviam outros 4 voluntários ficando na propriedade dele, 

todos acampados em volta da casa, sendo um casal francês e o outro australiano, todos 

viajantes intinerantes, possibilitando muitas conversas bastante enriquecedoras. Ben era um 

cara bem carismático e gostava de ter pessoas em volta, praticamente todas as noites 

acendíamos a fogueira e fazíamos música. 

 A estadia foi uma mistura forte de aprendizado de técnicas de sobrevivência e 

construção, trabalhamos carregando pedras e limpando algumas áreas. Os aprendizados 

incluíram, parte prática e teórica: construção com pedras e terra apenas de paredes e do chão, 

usando a terra como uma espécie de cimento; como fazer apito a partir de latas de alumínio; 

como comer as formigas chamadas de formigas verdes, nativas da Austrália que possuem um 

sabor cítrico; como fazer fogo a partir de galhos, aprendendo também como selecionar o tipo 

de madeira correto, levando em consideração a maciez e o pó gerado a partir do atrito; 

identificação de árvores para o uso de folhas como lixa e sabão (geralmente são as que 

apresentam o lado de cima verde e a de baixo branca, podendo resultar em espuma a partir da 

mistura com água); como fazer cordas a partir de troncos de árvore, selecionando a correta e a 
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técnica adequada para que o junção de vários fios resulte em uma única corda grossa e 

resistente. 

 Algo bem marcante desse período também foi o fato de que ali tinha sido um dos 

focos da passagem do Ciclone Debby, que havia passado cerca de 3 meses antes na região, 

sendo possível observar marcas da destruição nas matas e em marinas da região. O Ben nos 

mostrou algumas fotos da vista da propriedade, que era no alto de uma colina, de antes da 

passagem do ciclone e nos mostrou a diferença na floresta adjacente, sendo bastante 

impactante. Ele também nos indicou uma região que havia sido bastante massacrada um 

pouco mais ao Sul, sendo possível ver barcos que antes estavam ancorados no estuário alguns 

quilômetros para dentro da costa, fora diversas construções e píeres que haviam sido 

arruinados.  

Paul 

 No dia 02 de julho, partimos mais uma vez sentido Norte, viajando cerca de 500 km até 

Bingil Bay, o que prometia ser uma estadia incrível, já que o lugar se tratava de um retiro de 

yoga e um santuário de cassowary, ave de grande porte traduzida para casuar em português, 

não domesticáveis, mas muito curiosas e interessantes. A propriedade era muito linda com 

diversos bangalôs espalhados pela mata, onde os hóspedes possuíam um tempo de descanso e 

podiam fazer yoga nos centros e relaxar na praia em frente. Entretanto, os voluntários não 

eram tão bem tratados, sendo apenas uma mão de obra barata e sem uma troca humana com 

os anfitriões, não sendo nem permitido fazer as aulas de yoga, apenas mediante pagamento 

da taxa integral das aulas.  Chegamos no início da noite na propriedade, cansados de uma 

longa viagem e, de cara, depois da janta, a Mari foi escalada para trabalhar na cozinha lavando 

a louça por 3 horas consecutivas dos hóspedes do retiro, o que foi bastante estressante e uma 

novidade já que nas outras propriedades não trabalhávamos logo que chegávamos. No dia 

seguinte, eu comecei a trabalhar às 7 horas da manhã e ela só começaria na parte da tarde, o 

que foi uma outra novidade já que costumávamos trabalhar juntos para podermos aproveitar 

o tempo livre juntos e, depois de conversarmos com os anfitriões, eles disseram que 

funcionava assim. Então, à noite, depois da Mari trabalhar como garçonete e eu lavando a 

louça, ou seja, nada voltado ao cultivo ou vida no campo, apenas com serviços de hotelaria, 

fomos conversar com o Paul sobre o esquema de voluntariado e ele foi bastante grosso e 

desrespeitoso, o que fez com que saíssemos de lá as 22h da noite. Saímos pela estrada sentido 

Norte até encontrarmos a primeira área de camping de graça e dormimos no carro, pois 

estávamos cansados demais para montar a barraca. 

Margaret & Peter 

 No dia 04 de julho, chegamos à propriedade do casal de senhores extremamente 

receptíveis. Estávamos cada vez mais pra Norte do país e isso refletia bastante na cultura que 

ficava cada vez mais rural, trazendo os preconceitos de uma comunidade mais conservadora 

para muitos residentes, o que era bastante perceptível nesse casal que, apesar de ter uma 

ótima hospitalidade e carinho por nós, era bastante racista e homofóbico. Trabalhamos 

bastante com poda e manutenções gerais de propriedades rurais, desde limpeza e arrumação 

de galpões e da casa, até pequenas colheitas e plantios. A propriedade possuía várias árvores 

na entrada e próximo a cerca que necessitavam de poda, mas que eram dominadas pelas 

agressivas formigas verdes (aquelas que aprendemos a comer durante a estadia com o Ben) 

que faziam os ninhos numa espécie de costura das folhas, o que dificultava muito o trabalho 

para os anfitriões. Como sabíamos que logo cedo, em função do frio, as formigas eram menos 
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ativas, acordávamos bem cedinho para realizar as podas até o horário que elas ficassem mais 

agitadas e agressivas e partíamos para a realização de outro trabalho. Realizamos 2 tipos de 

poda: radial basal, para que se tenha acesso ao tronco das árvores sem ter que se abaixar 

demais, facilitando a capina da grama; e no interior da copa afim de arejar e aumentar a 

produção de frutos. 

 Fizemos alguns passeios turísticos com os anfitriões em cachoeiras e pontos famosos 

da região, realizando a visita à um castelo que fora construído muitas décadas atrás e possuía 

tartarugas de água doce e enguias nos lagos, além de irmos à uma noite de Bowling na cidade 

com o casal, esporte que o Peter praticava e adorava falar. No nosso último dia lá, fomos 

levados para conhecer toda a região de Atherton Tablelands, um planalto acima da região 

costeira com muitas cachoeiras, fazendas e cidadezinhas turísticas, uma experiência muito 

legal pois eram locais contando histórias e curiosidades sobre a região, aprendendo coisas e 

fatos históricos que não poderíamos conhecer se não fosse esse passeio com eles. 

 Durante a estadia, tive que procurar emprego formal nas fazendas pela região, já que 

para que eu pudesse garantir mais 1 ano de visto do tipo Work and Holiday, eu teria que 

trabalhar durante 3 meses formalmente em uma atividade reconhecida pelo governo 

australiano. Dessa forma, nas horas vagas, eu saía pelas fazendas de banana e mamão da 

região atrás de emprego, mas era sempre rejeitado pois os fazendeiros diziam que 

contratariam apenas estrangeiros que estivessem hospedados em algum dos hostels da 

cidadezinha mais próxima, Innisfail, sendo a região que produzia cerca de 90% da banana 

consumida em todo o país. 

Fazenda de Banana 

 Apesar de não ser parte da experiência de voluntariado, de maneira direta, trata-se de 

uma parte da experiência que tive durante a minha viagem pela Austrália e, além do trabalho 

formal realizado nos dias de semana, nos finais de semana realizei voluntariados juntos às 

propriedades em que a Mari estava ficando para me religar com o voluntariado, aprender, e 

ganhar alimentação. 

 O Work and Holiday Visa (visto de trabalho e férias) permite que o turista, de no 

máximo 30 anos de idade, trabalhe legalmente no país durante 1 ano e, se ele trabalhar 

durante 3 meses em alguma das áreas em que o governo precisa de mão de obra, ganha-se o 

direito de mais 1 ano de visto. Como eu me enquadrava nos requisitos para tirar esse tipo de 

visto, e optei por aplicá-lo, tive que trabalhar em troca de remuneração para que o segundo 

ano de visto fosse garantido. O pagamento recebido pelo trabalho foi usado uma parte na 

manutenção da estadia durante o tempo de trabalho e a outra na posterior viagem à Fíji ao 

final da experiência na Austrália. O esquema, em Innisfail, funcionava da seguinte forma: você 

se aloja em um dos hostels da pequena cidade e o dono te coloca numa lista de espera até que 

vague alguma oportunidade de emprego em alguma das fazendas, o que era rotineiro já que 

assim que o turista completava seu período de trabalho, ele saía e seguia viagem. Como era 

obrigado a estar em algum dos hostels para ser empregado, o dono do hostel lucrava ao 

cobrar uma alta diária, sendo a única opção do turista. 

 Enquanto eu esperava a minha vez na lista de espera, eu tinha que pagar pela minha 

estadia e, consequentemente, pela minha alimentação, o que acabou saindo caro para quem 

estava viajando num esquema de voluntariado, gastando o mínimo possível. Como ia rolar um 

circo na cidade, fui no espaço onde estavam montando atrás de emprego e consegui trabalhar 

por 2 dias, o que ajudou a custear a minha estadia até que o emprego na fazenda aparecesse. 
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Cerca de 1 semana depois, fui contratado para trabalhar numa fazenda de banana. Todos os 

dias pela manhã, antes do sol raiar, algumas vans saíam com os turistas/trabalhadores do 

hostel para a fazenda e, ao final do expediente, trazia todos de volta. O trabalho era bastante 

puxado e se algum dos jovens não correspondesse rapidamente à demanda, ele seria 

substituído por alguém que estivesse na lista de espera do hostel, fazendo com que muitas 

pessoas desistissem do segundo ano de visto. Algumas reportagens foram feitas em canais 

como a CNN sobre as condições e rotinas de trabalho, enquadrando como uma exploração da 

mão de obra barata dos gringos em busca do segundo ano de visto, já que nenhum australiano 

se submetia àquele emprego. Ou seja, tirando os chefes e donos das fazendas, toda a mão de 

obra era composta por estrangeiros de diversas nacionalidades de diferentes continentes, 

incluindo Américas, Europa, Ásia e as pequenas ilhas da Oceania. Essa diversidade de 

trabalhadores gerava uma grande mistura cultural nos ambientes de trabalho e no hostel, 

fazendo com que as pessoas se relacionassem por meses, o que se mostrou como um aspecto 

bastante positivo, contrapondo a massacrante e exaustiva rotina de trabalho do dia a dia. 

 O trabalho na fazenda de produção de banana em larga escala era num esquema 

bastante similar ao fordismo, onde cada trabalhador realiza apenas uma função durante todo 

o dia, sendo divididos desde a colheita e transporte até o galpão, para posterior separação dos 

cachos, seleção e empacotamento. Como era uma monocultura que usava agrotóxico em 

grande quantidade e GMO, os cachos eram extremamente pesados, chegando aos 90kg. A 

nossa saúde era bastante prejudicada pelo pó dos defensivos e não recebíamos nenhum EPI, o 

que, a partir da combinação desses fatores, resultava em diversas dores musculares, 

machucados e dificuldade para respirar depois de um tempo trabalhando. Apesar de ter sido 

uma experiência extremamente impactante e negativa, considero que foi importante para 

conhecer o “outro lado” da agricultura que acontece não só na Austrália, mas em todo o 

planeta, podendo ser até pior em outros países. 

 Durante esse período, nos finais de semana, conhecemos bastante a região e fomos 

bastante à uma praia chamada Etty Bay, conhecida pela frequente aparição de Cassowaries e 

um clima bem tranquilo. Um fato bastante interessante nesse período foi que estava na época 

de ocorrência da chamada Box Jellyfish (Cubomedusa em português), que é a água-viva mais 

venenosa do mundo, podendo matar um ser humano em apenas 2 minutos. Em função dessa 

ocorrência, havia um cercado de tela na praia que era a área onde podia mergulhar, sendo 

isolado das possíveis queimaduras mortíferas, mesmo que alguns minúsculos pedaços 

passassem pela tela e queimassem, o que ocorreu comigo e, por uma boa estruturação do 

governo australiano, havia vinagre em alguns pontos da areia afim de amenizar as dores. Outra 

aparição bastante comum é dos enormes crocodilos de água salgada, podendo chegar à 6 

metros de cumprimento, pesando quase 1 tonelada, que podem atacar pessoas distraídas nas 

praias, sendo recomendado não ir sozinho e mergulhar apenas no cercado afim de evitar 

problemas.  

Irei abordar a seguir uma das propriedades em que realizei trabalhos voluntários nos 

finais de semana enquanto trabalhava na fazenda de banana. 

Lance & Marianne 

 Esse casal era vizinho da Margaret e Peter, tendo ficado muito interessados no nosso 

trabalho já que viram que trabalhávamos bem. O terreno era bem grande e tinha diversas 

frutíferas espalhadas, inclusive uma grande produção de rambutão, que era deliciosa e eu 

nunca tinha ouvido falar, além de pitaya, amora, manga, pitanga e outras árvores brasileiras 
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que eram vendidas em feiras e consumidas por eles. Nos dias que trabalhei lá, além de 

colheitas, realizamos podas em árvores de grande porte, fazendo uso do triturador de 

madeira, que transformava os galhos em pequenas lascas usadas para cobertura do solo 

posteriormente. Eles nos ensinaram os cuidados na hora de realizar o trabalho, já que o risco 

de se machucar, podendo até perder um braço, era bastante grande: os galhos deveriam ser 

colocados sempre com a parte mais grossa (base) primeiro, e, por último, a ponta com as 

folhas; galhos grandes deveriam ser colocados sozinhos e aos poucos, para não entupir a 

máquina; galhos secos não podiam ser colocados, pois são muito quebradiços e podem 

rebater e machucar. Também fizemos uso do cortador de grama que parece um pequeno 

trator para aparar o gramado e transportar materiais pelo terreno, já que ele possuía um 

pequeno reboque para exercer tal função. Também realizei trabalhos na propriedade do 

Jeff e da Trish, um casal incrível que morava com uma filha especial, mas que aprofundarei 

mais a frente, pois a estadia foi dividida em dois momentos. 

Cairns 

 Fomos à Cairns, a maior cidade do Nordeste de Queensland, conhecida como a 

principal porta de entrada para a Grande Barreira de Corais, sendo muito turística, com o 

intuito de agilizar os detalhes para a venda do nosso carro, já que o final da viagem estava se 

aproximando. Então, procuramos adiantar a papelada e acertar uns detalhes burocráticos para 

que a venda fosse feita, além de anunciá-lo no Gumtree (site de compras e vendas, como um 

mercado livre aqui no Brasil), que foi onde compramos e como grande parte das coisas de 

segunda-mão são vendidas no país. Durante o processo, fomos à um mecânico, Brian, que, 

depois de conversarmos um pouco, se mostrou muito aberto e nos ajudou na limpeza do carro 

e ajeitar algumas questões mecânicas em troca de ajeitarmos o jardim do estabelecimento. 

Depois, fomos convidados para um jantar na casa dele, com direito à jogos, dardos e cerveja, 

além de muita troca com mais um casal muito legal que conhecemos por acaso e se 

interessaram pela história apenas por contarmos o que havíamos vivido. 

 Chegamos à conclusão, depois de alguns possíveis compradores que haviam testado o 

carro, de que ninguém iria reservar o carro, ou deixar para comprar mais para frente, que era 

o que queríamos fazer, de fato. Então, seguimos viagem e deixamos para tentar vender o carro 

novamente quando voltássemos para a casa do Jeff, um pouco antes de encerrarmos a nossa 

estadia na Austrália. 

 Depois, no caminho para a próxima propriedade, acampamos próximo à Julatten, uma 

cidade rodeada de parques nacionais localizada na parte leste do Planalto de Atherton, com 

diversas cachoeiras e uma grande diversidade de pássaros residentes da região, atraindo 

diversos turistas e observadores de pássaros de todo o mundo. Ficamos acampados numa 

propriedade que costumava ser um viveiro, com diversas mudas e árvores diferentes 

plantadas por todo o terreno. Visitamos um campo de golfe que era conhecido pela enorme 

família de cangurus que lá morava e não eram tão ariscos, permitindo que pessoas 

aproximassem e os observassem à uma distância pequena para animais silvestres.  

Bianca & little Phoebe 

 No dia 28 de outubro, viajamos até Mossman, cerca de 70 km ao norte de Cairns, onde 

moravam Bianca e sua pequena filha Phoebe, que era amiga do Jeff há muitos anos. Como seu 

marido era pescador e estava embarcado, ficamos apenas os 4 na casa e ajudamos com 

algumas tarefas de casa que estavam precisando ser feitas e ela não estava conseguindo em 
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função dos cuidados com a filha. Além disso, reativamos a composteira que foi abandonada 

em função do manejo precário, transplantamos algumas helicônias que estavam espalhadas 

para o limite do terreno afim de diminuir a exposição visual para o vizinho, criando uma cerca 

viva, e realizamos um trabalho pesado de lixar paredes de madeira que seriam pintadas 

posteriormente. A casa era elevada, com um grande espaço para fluxo de ar embaixo, afim de 

refrescar a casa e evitar os mosquitos que eram bastante frequentes na região. Comemos 

bastante frutos do mar durante a estadia, com uma rica variedade, além de conhecer diversos 

pontos lindos da região frequentados apenas por locais. Durante as conversas, Bianca nos 

contou de um amigo que morava um pouco mais ao Norte e que seria muito proveitoso se 

voluntariássemos por lá por algum tempo.  

River  

Então, seguindo o conselho da Bianca, contatamos e viajamos em direção à floresta de 

Daintree, chegando lá no dia 02 de novembro. A propriedade ficava localizada na beira da 

maior área de floresta contínua da Austrália, tendo acesso apenas pelas águas por meio de um 

barco que o River nos buscou, depois de indicar um ponto de encontro na beira do rio 

Daintree, deixando o carro estacionado atrás de uma moita para evitar qualquer problema, já 

que era uma área um tanto inóspita. Quando ele apareceu, estava a bordo de uma lanchinha 

com o seu cachorro Arrow na proa. Durante o caminho pelos estreitos afluentes que passavam 

pela mata, ele falou que era comum ver crocodilos ao longo do deslocamento, mas não 

avistamos nenhum, infelizmente. Assim que chegamos, reparamos que sua casa era grande e 

não possuía paredes, era composta apenas por um telhado e o chão, deixando a casa sempre 

muito ventilada, mas, ao mesmo tempo, muito exposta aos diversos animais residentes da 

mata, inclusive cobras e aranhas peçonhentas que poderiam aparecer. Ele nos contou que 

morava ali desde que nasceu e que iríamos dormir na casa em que moravam sua mãe e irmã, 

quando ainda moravam ali. Depois de subirmos a trilhazinha que guiava até os nossos 

aposentos, nos deparamos com uma cabana na mesma estrutura: sem paredes, onde apenas 2 

das 4 laterais possuíam uma espécie de parapeito, ou meia parede. Em frente à cabana tinha 

um laguinho que o Arrow gostava de mergulhar todas as manhãs e, na lateral, havia uma área 

delimitada para acender fogueiras, que usamos nas noites para fazer fumaça e evitar o ataque 

dos mosquitos. 

Já no primeiro dia, ajudamos o River a separar o telhado do resto da estrutura de uma 

outra casinha, que ele havia morado com a irmã muitos anos antes, quando ainda eram 

crianças. Soltamos a estrutura do telhado e depois ajudamos ele a movimentar com a ajuda de 

uma retroescavadeira, máquina que ela havia levado até lá por meio de diversas conversas 

com vizinhos para que liberassem a supressão de algumas árvores para abrir um caminho 

temporário até a sua propriedade. Trabalhamos mais 2 dias nessa função de movimentar a 

casa de um ponto ao outro da propriedade, além de alguns outros trabalhos de poda e limpeza 

da casa em que ele morava. Um dos dias realizamos uma poda num pé de lichia enorme que 

estava oferecendo risco para um vizinho que havia viajado e tinha pedido esse favor, 

resultando na colheita de muitos frutos que estavam nos galhos que foram podados e, depois, 

fizemos um doce delicioso. Nesse mesmo dia, um coqueiro de aproximadamente 15 metros 

estava com alguns cocos que precisavam ser colhidos e, para isso, o River pediu que eu 

colhesse com ele me levantando na caçamba da retroescavadeira e, quando cheguei lá em 

cima, vi que tinha um ninho enorme de green ants que me picaram muito durante o processo. 

Fizemos um passeio pela propriedade, guiados por ele e vimos uma variedade enorme de 
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frutas, tendo grumixama, mangostão, sapote, abiu, lichia, carambola, entre várias outras, 

mostrando-o como um verdadeiro colecionador e desfrutador de frutas e árvores. 

 

Figura 9 - Colheita do côco em cima da caçamba da retroescavadeira 

Cape Tribulation + Venda do Carro 

 Ficamos apenas 4 dias no River pois ele teria que viajar por alguns dias a trabalho e, 

por isso, fomos mais ao Norte para fazer turismo. Fomos até o ponto mais ao Norte que se é 

possível ir com um carro que não fosse 4x4 se guiando pela costa, chegando até a placa 

indicativa na estradinha, localizada logo antes de um riacho que passava no caminho. Ficamos 

turistando pela maravilhosa região de Cape Tribulation, visitando praias e pontos de rios, por 4 

dias até descermos em direção à Cairns no dia 07 de novembro, na intenção de vender o carro. 

 Cape Tribulation é uma pequena cidade costeira que surgiu a partir da demanda de 

turistas pelo turismo na região, estando localizada na Daintree Forest. O slogan de Cape 

Tribulation é “onde a floresta encontra o coral”, se referindo ao ponto em que a mata 

preservada chega até o oceano, tendo logo em frente a grande barreira de corais. Em 2016, a 

cidade possuía apenas 118 moradores registrados.  

Jeff, Trish & Auntie 

 A minha estadia na casa dessa família foi entre os dias 06 e 23 de outubro, antes de 

irmos um pouco mais para o norte, e do dia 09 de novembro até 03 de dezembro, sendo a 

última propriedade que voluntariamos. A razão da nossa estadia significativamente mais longa 

que as outras por lá foi em função da relação que passamos a ter com os anfitriões, tornando-

nos praticamente uma família, além de questões como condição financeira, fim de viagem, 
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atraso na nossa saída da Austrália em função da erupção de um vulcão na Indonésia, entre 

outros pequenos fatores que alongaram o tempo junto a eles. Eles moravam em Eubenangee, 

um subúrbio rural da cidade de Innisfail, um pouco a norte à beira do parque nacional de Ella 

Bay. 

 Jeff era da religião Hare Krishna e havia sido um monge durante anos, serviu em ações 

religiosas cozinhando para milhares de pessoas em encontros, além de ter vivido em 

comunidades hippies e alternativas ao longo da vida, antes e depois de sua passagem pela 

Índia e, por isso, era um cara de extrema bondade e adorava ajudar os outros, além de contar 

diversas histórias e ser um cara extremamente bem-humorado. Tudo o que ele tinha de 

desorganizado e aparentava ser fanfarrão, Trish era organizada, cuidadosa e metódica, muitas 

vezes colocando ordem na casa e geralmente era ela quem nos dizia o que devia ser feito de 

trabalho. A filha Auntie era especial, tendo síndrome de down e deficiência auditiva, o que 

acabava por ocupar grande parte do tempo da Trish enquanto Jeff ia trabalhar algumas vezes 

por semana como marinheiro no porto. Eles tinham outro filho, que tinha a minha idade, que 

acabou falecendo vítima de um câncer, o que deixou o Jeff bem abalado na época e trouxe 

alguns problemas, mas, depois de alguns anos, já havia voltado a ser o cara carismático que 

sempre fora. Os amigos do filho, sentidos com a perda, acabaram por se aproximar muito do 

pai e haviam se tornado bons amigos, mesmo com a diferença de décadas, o que resultava em 

visitas constantes de jovens que também se tornaram nossos amigos. Havia um real 

sentimento de pertencimento à família que nos fazia muito bem, já que estávamos há muito 

tempo sem contato com os nossos familiares. Além disso, haviam 4 cachorros de 

personalidades muito distintas que sempre estavam por perto a todo o tempo, desde as horas 

de refeições e trabalhos. Toda a alimentação foi vegetariana, regada de frutas e variados 

legumes orgânicos. 

 A propriedade era grande, com a maior parte coberta por floresta preservada, 

possuindo apenas algumas trilhas para carros 4x4 abertas pelo próprio Jeff, permitindo o 

acesso à alguns pontos em meio a mata, ainda dentro da sua propriedade. Como ele morava lá 

há alguns anos, ele tinha diversos projetos pela propriedade que tinha a casa deles construída, 

mais uma cabana em construção (que foi onde ficamos), um galpão para guardar materiais e 

máquinas, uma cabana abandonada, uma clareira para eventos e alguns poços naturais e 

barrados. Além disso, perto da casa principal, haviam algumas hortas espalhadas, além de 

composteiras, árvores frutíferas e uma oficina que o Jeff usava para criar diversas bugigangas e 

fazer manutenção e conserto de equipamentos. 

 No primeiro período de estadia, trabalhamos bastante na cabana que estávamos 

hospedados, ajeitando as paredes, algumas estruturas, podando algumas árvores em volta, 

limpando seu interior e ganhamos a liberdade de fazer o jardim da mesma. Além disso, 

fizemos trabalhos gerais na horta e aparando os gramados e o abastecimento da roçadeira 

elétrica era a partir de uma mistura de 1:1 de óleo diesel e óleo de cozinha usado. Um dia, 

depois de uma chuva forte, fomos andando pelas trilhas para fazer a manutenção das 

drenagens afim de evitar a erosão, buscando desalagar alguns pontos a partir do cavamento 

de drenagens escoando a água para a lateral das vias, e realizando podas nas árvores que 

estavam com os galhos crescendo para cima da trilha, podendo impossibilitar a passagem do 

carro futuramente. Durante essa primeira parte da estadia, fomos muito à Etty Bay e outras 

praias, fomos à algumas cachoeiras na região, além de algumas visitar à locais indicados pelos 

locais. 
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 O segundo período, quando voltamos do Norte, ficamos quase um mês de novo, de 

volta à família. Durante esse mês, trabalhamos no que já estávamos habituados, além de 

construirmos a estrutura para o banheiro da cabana que já havia virado a nossa casa, 

manutenção do jardim da cabana que havia ficado lindo depois de quase 3 semanas sem 

vermos, além de termos trabalhado pesado na limpeza e organização do galpão que estava 

parcialmente abandonado, servindo apenas como estacionamento do trator, sendo o resto 

todo uma bagunça, com coisas quebradas e ninhos de formigas e vespas. Durante o trabalho 

no galpão, a Trish e a Auntie estavam viajando e, quando ela voltou, ficou impressionada com 

o nosso trabalho, elogiando bastante! Também tivemos a oportunidade de conhecer a 

propriedade do Matt, um dos amigos do Jeff que possuía grandes áreas de cultivo, possuindo 

até inhame, o que era extremamente raro e foi a primeira vez que encontramos. Realizamos 

alguns trabalhos nessa propriedade, as vezes remunerados e as vezes como parte do 

voluntariado junto aos nossos anfitriões. 

 No dia 30 de novembro, vendemos o nosso carro em Cairns e voltamos até a 

propriedade de carona com os compradores que, depois de conversarmos um pouco, 

gostaram da nossa história e viajaram cerca de 1h para nos ajudar. Nesse mesmo dia, quando 

paramos para mexer um pouco no computador a noite, descobrimos que o nosso voo para a 

Indonésia, que seria o nosso próximo destino, havia sido cancelado em função da erupção de 

um enorme vulcão que havia bloqueado decolagens e pousos nos aeroportos de todas as ilhas 

do país. Tivemos então apenas algumas horas para decidir para onde iríamos, já que o visto da 

Mari estava para vencer e, depois disso, ela ficaria ilegal no país. A companhia aérea nos deu 

algumas opções de destinos que não teríamos que gastar mais na troca das passagens, dentre 

elas alguns destinos no sudeste asiático, Japão e Fiji. Como estávamos com as pranchas de surf 

e não queríamos abandoná-las, já que estávamos na região costeira protegida pela grande 

barreira de corais, o que tornaria a venda inviável, decidimos ir para as ilhas Fiji e, no dia 03 de 

dezembro à noite, deixamos a propriedade em direção a Cairns para dormimos no aeroporto, 

já que o nosso voo para a conexão em Sydney seria às 5am. Acordamos de madrugada e 

pegamos o vôo para Sydney e trocamos de avião para viajar até Fiji, nos despedindo da terra 

dos cangurus. 
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Figura 10 - Mapa com a localização das propriedades dos anfitriões em que foi realizado trabalho voluntário
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APÊNDICE B 

ENTREVISTA ALAIN 

 

 

Alain - Eu, Alain Rodrigues Wheatley, autorizo o estudante Gabriel Nad Sequeira a utilizar o material 

construído a partir dessa entrevista para elaborar o seu trabalho final de conclusão de curso. 

Nad - Muito obrigado, de verdade! Só para tu começar a falar, fica a vontade, uma apresentação, tipo 

nome, formação, interesses gerais, hobbies, falar um pouco de você mesmo, se abrir e ficar a 

vontade.  

Alain - Tá. Meu nome e Alain, tenho 25 anos, estou me formando agora em Ciências Ambientais. 

Enfim, acho que hoje, o que eu curto de trabalho, que eu fui me aproximando mais, é a Agroecologia, 

acho que desde o início da minha formação eu não tinha um caminho certo de o que eu faria. Até 

nesse momento em que fiz a viagem, que foi quando eu trabalhei na fazenda, foi quando eu meio que 

fui buscar o que eu queria ser. 

Nad - E interesse, o que você faz de hobbie, no dia a dia? 

Alain - Cara, hoje eu gosto de pedalar, estou há um tempo numa de pedalar, então a minha ideia hoje 

é me formar e agora no ano que vem sair de pedal para Minas. 

Nad -  Formar um grupo? 

Alain - Não, posso ir sozinho mesmo, eu vou sozinho a princípio. Até falei com um camarada, mas não 

sei se ele vai, mas eu vou num dessa de buscar.. Eu me sinto um pouco agoniado hoje na cidade assim 

e nessas viagens, não sei se por conhecer outros estilos de vida, acho que comecei a não me ver 

muito encaixando aqui num vida muito rotineira, um pouco angustiada e to nessa de sair. Mas como 

eu curto muito a área Ambiental, eu quero trabalhar nela, tenho vontade de fazer um mestrado e 

quero sair viajando. 

Nad - E você pensa em algum tema de mestrado já? 

Alain - Ecologia Florestal, seria nessa área. 

Nad - E é o que você trabalha aqui no lab, né? 

Alain - Sim, que eu trabalho no laboratório, o que vai ser o meu projeto e é o que eu curto e entendo 

mais. 

Nad - E qual é o seu projeto? 

Alain - É um projeto de levantamento da flora de um reserva lá em… Reserva Ecológica do Guapiaçu, e 

dos Três Picos, então é uma caracterização da floresta e diferenciação de duas áreas que tem 

histórico de uso diferentes, uma era plantio e outro era extração de madeira e há 40 anos atrás se 

tornou reserva, então começou a crescer a floresta e então (busco) entender um pouco 

funcionamento dela, como é que tá o nível de sucessão, que tá bem adiantada até. Foi muito campo, 

muito trabalho de campo. 
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Nad -  É, você vai direto. Quem que vai? 

Alain - Vou eu, Carlos (Meirelles), Maurinho (Cutrim).. 

Nad - Pode crer! Que o Maurinho até gravou as paradas de drone lá, né? 

Alain - É! Já foram mais de 15 cabeças assim ajudar a gente e, sem eles não teria como funcionar, 

porque é um trabalho pesado de coleta. 

Nad - Então é tu e a galera vai com você? 

Alain - Vai como voluntária, para aprender e ajudar, mas o projeto é meu. 

Nad - Ah, não sabia disso, irado! 

Alain - Eles vão estar nos meus agradecimentos eternos! 

Nad - Com certeza! Aí, vamos contextualizar um pouco quando foi a experiência de voluntariado, 

como é que você tava na época, o que você estava fazendo na época, como você estava se sentindo, 

tipo contar um pouco assim e aí já puxar para motivação, o porquê que você quer fazer isso, de 

repente os objetivos com esse tipo de viagem, se você tava planejando ou não isso.  

Alain - É, acho que vai sair um pouco tudo junto. Porque acabou que surgindo nesse momento que eu 

estava no meu terceiro período da faculdade, e queria um pouco buscar o que eu queria fazer, então 

eu tranquei esse período e falei “ah, vou viajar 6 meses, sozinho”. Então foi o momento em que eu 

saí, fui para o Peru, e desde então fui viajando, fui com uma grana que eu tinha juntado, e já pensava 

em trabalhar em fazenda, mas não era o fim da minha viagem e, enfim, era uma coisa meio vaga 

ainda.  

Nad - Era mais turístico e talvez de conhecimento pessoal? 

Alain - É! Pessoal e cultural. Entender culturas, ver o que se faz aqui na América Latina, que sempre 

foi uma área que me apaixona muito, então foi um pouco isso e busca pessoal, com certeza. E aí eu 

conheci duas meninas que por acaso surgiram numa trilha que eu estava fazendo, que tinham 

trabalhado numa fazenda orgânica lá em Mendoza (Argentina), isso eu estava na Bolívia, eu acho, 

peguei contato e elas falaram que tinha sido super legal, enfim, e a partir disso eu acabei entrando 

em contato com os donos da fazenda, vendo se tinha disponibilidade e surgiu assim. Eu até mudei um 

pouco o cronograma lá para encaixar, dei uma acelerada e cheguei na fazenda e fiquei 15 dias, saí, 

voltei e fiquei mais 10, então nem foi um tempo muito extenso, foi pouco. 

Nad - E essa fazenda eles já fazia parte do programa? 

Alain - É, eles fazem parte do WWOOF. 

Nad - E de mais algum, você sabe? 

Alain - Não sei te dizer, até posso entrar em contato. 

Nad - Aí já era trampo em troca de alimentação e hospedagem? 
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Alain - Isso, trampo em troca de alimentação e hospedagem. Só que acabou calhando de chegar em 

Julho, que era inverno, era perto dos Andes, então era um momento que a família reservava para não 

ter voluntários, eram 30 dias que não teria voluntários e ficaria só a família, para os caras 

descansarem. Mas eu mandei mensagem, eles aceitaram. Então fiquei eu mais um voluntário que 

tava lá há uns oito meses assim. Era um cara da República Tcheca que tinha um passado histórico 

punk, perdeu a mulher e os filhos, e ele sumiu. 

Nad - Aí resolveu meter a cara do mundo pra ver o que acontecia. 

Alain - Trabalhou em vária fazendas, contou várias histórias punks de esquemas de voluntário, de ter 

passado por experiências ruins também, e aí chegou nessa fazenda e ficou. Ele falava espanhol super 

mal, era uma figuraça, tava lá há oito meses e falava cagadão (muitos risos). Onde eu estava? 

Nad - Era época meio de férias mas eles te aceitaram e você colou. 

Alain - Ah sim! Então eu colei e foi uma puta experiência, a família muito gente fina, comia bem pra 

cacete, trabalhava até pouco, 3-4 horas, mas muito suave. Então foi muito bom, me senti muito 

acolhido, todo mundo comia junto, passava o dia juntos, foi um clima muito familiar assim. O que 

tinha de trampo, como era inverno, então não tinha muito plantio, eles tinham uma plantação de 

maçã muito grande, um pomarzão, só que já não estava com maçã, então era época de poda, para 

tirar madeira e cortar para usar como lenha. Tinha uma horta bem grande, que tava funcionando 

direto, que não parava, de hortaliças, tudo baixinho, que era regar e colher diariamente, tinha 

colheita de batata também. 

Nad - Então você trabalhou basicamente na horta e com poda? Já tinha experiência com poda? 

Alain - Isso! Não, nada, aprendi tudo lá com eles, até com o cara da Rep. Tcheca que como já estava lá 

há oito meses, já davam mais uma autonomia para ele, davam um trator uma motosserra e ele guiava 

e eu seguia, alguém me dava alguma ordem, ou ele mesmo. 

Nad - E ele te ensinou técnicas? 

Alain - Pouco, a questão da poda era mais uma poda bem grosseira das macieiras, e não chegou a me 

passar grandes técnicas não, era poda e picar, um trabalho bem bruto. Construímos um galinheiro 

também, que foi um outro camarada. 

Nad - Um outro voluntário que chegou lá depois? 

Alain - Era um outro voluntário, um amigo da família que sempre ficava e tinha bastante autonomia 

também que, pelo o que entendi, tinha gente que fazia isso lá, ia e voltava, sendo que ele era da 

Argentina também. 

Nad - E tiveram mais voluntários? Ou só esses dois? 

Alain - Então, na época que eu fui, era o casal que era dono da fazenda e a filha, e quem tinha de 

voluntário era o Chemelo, vou falar os nomes para me organizar, o Chemelo que era amigão da 

família, um cara que era super liderzão, fazia coaching na época, comecei a escutar esse termo na 

época! 
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Nad - Em que ano foi isso? 

Alain - Foi em 2015. Aí tinha ele de voluntário, na realidade, é até estranho falar voluntário porque 

era amigo da família que ficava morando lá. Mais esse voluntário da Rep. Tcheca, que esqueci o 

nome, que tava de voluntário já morando. E mais um camarada que era Argentino, o Martim, que 

também era amigo da família, então ia e voltava, que também era voluntário. Então eram os 3: 

Martim, Chemelo e o da Rep. Tcheca. 

Nad - E você sabe o background de como eles conheceram a família? Ou já era amigo de família? Eles 

chegaram a compartilhar isso? 

Alain - Não me recordo, não lembro. 

Nad - Tá. Quando tu resolveu ir lá e falar, digo, você conheceu as meninas e aí eventualmente elas 

falaram e tal, aí você pegou o contato e aí tu tinha algum objetivo indo pra lá, alguma expectativa? 

Alain - Não, fui bem open, para ver qual é. Pensei em ficar um tempo ali, sem gastar uma grana, que 

estava curta, ficar um tempo sem gastar já estava valendo. Tanto que eu fui para ficar uma semana, 

mas eu realmente curti para caramba, fiquei 15 dias e aí fui para o Chile, que estava rolando a Copa 

América, aí fiquei um tempo no Chile, e na volta, quando cruzei os Andes, eu passava perto da 

fazenda, entrei em contato e perguntei se rolava mais uma semana. E aí, como fui na época sem 

muitos voluntários, era muito familiar, domingo era churrascada, comia muito bem, clima bem 

família, foi muito bom! 

Nad - Você quase virou da família mesmo, né? 

Alain - Sim, sim. Eu falei churrascada, mas era parrillada que falavam lá, que é um churrasco no chão, 

bem clássico. 

Nad - Então você foi meio que sem objetivo, só vendo o que ia acontecer, e aí você acha que ao longo 

da vivência você chegou a esperar mais coisa, ou menos coisa? 

Alain - É, eu queria entender um pouco melhor a cultura, porque vindo do Rio, cidade grande, é difícil 

ter acesso à isso, na época eu era muito moleque, tinha 19-20 anos, ainda era muito cru, fui mais para 

entender como era a vida no campo, como era a agroecologia, e entender o quão viável isso é, a vida 

no campo, o quanto não é romantizado e o que é real e bonito, o que é legal, o quanto é trabalhoso e 

tal. E foi muito bom, uma experiência maneira, conheci ótimas pessoas e foi interessante pra caceta, a 

vida é boa, quando eu saí eu falei assim “eu vou voltar” pra lá, não especificamente, e de ter uma vida 

mais afastada da cidade, que é o que me angustia legal até hoje, não sei se necessariamente essa 

parte mais rural, mas mais afastada dos grandes centros. Acho que é o caminho. 

Nad - E ai, qual era a relação direta com os anfitriões, era um casal e uma filha, né? Ele tinha mais 3 

voluntários, mas a sua relação era direta com eles? 

Alain - Tinha a avó deles também, e tinha também uma outra filha que tinha síndrome de down, que 

era muito interessante que devia ter seus 50 e poucos anos que, inclusive, faleceu ano passado, e ela 

era uma figuraça, com uma síndrome bem forte. Então o núcleo familiar era esse, essas 5 pessoas, e 

era uma relação muito boa, conversávamos pra caramba, almoço e janta sempre juntos, café da 

manhã também, nunca teve uma diferenciação do voluntário, era realmente tudo aberto na cozinha, 
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comia com a galera. Tinha um dia que eles faziam que todo voluntário teria que cozinhar para todo 

mundo, que foi muito legal, eu era muito tímido na época, não tinha muita experiência de cozinhar e 

tinha que ser uma comida típica do país, e pensei “não sei fazer feijão, não se fazer as coisas”, porque 

na época eu não sabia, então fiz um strogonoff com arroz e batata, que ficou bom, eles se 

amarraram, comprei um pollo, um frangão. Foi interessante porque todo dia quem cozinhava era a 

mãe, e eles falaram depois “a gente faz isso pra vocês valorizarem o que é cozinhar pra 5-10 pessoas” 

e, de fato, eu comecei a cozinhar 8h30 e terminei às 13h, é uma função real, então foi muito bom pra 

valorizar isso, porque ela cozinhava e trabalhava, ia intercalando, muito legal isso, e é uma forma de 

incluir a gente na dinâmica da casa. 

Nad - E fazer parte da família de uma forma que todos fazem um pouco de tudo, né? E aí geral 

trabalhava junto também, né? Tinha alguma forma de divisão padrão, ou era do dia? 

Alain - Era meio do dia, tinham as tarefas diárias clássicas: todo dia eu tinha que regar a horta, tinha 

que levar os cavalos para soltar eles no campo e voltar. Então tive essa vivência com 3 cavalos que 

fiquei apaixonado, então foi uma experiência muito maneira, sempre gostei muito de animal. 

Nad - E você dava rolé à cavalo? 

Alain - Não, nenhum cavalo lá era mais usado para montar, eles já não usavam mais pra isso. 

Nad - Então era quase quem pet? 

Alain - É, era isso, não tinha mais uma função naquele momento. Tinha um potro que estava 

crescendo e a ideia era um dia ensinar ele a carregar gente e de fato usar para montar. Mas os outros 

mais velhos não, eles só passeavam, bebiam água, comiam o resto da comida que estragava.... Isso 

que é muito legal da fazenda, não tem lixo, não tem resto de comida, isso era muito doido, então se a 

maçã estava podre não dá para vender, ou maçãs feias por exemplo, aí não dá pra vender, eles 

guardam e a gente come, corta na metade e todo mundo come. Se tá um pouco podre, vai para o 

cavalo, ou para o pato. O que tá muito ruim vai para o pato e o que tá mais ou menos ruim vai para o 

cavalo. 

Nad - Então tinha pato lá? 

Alain - Sim, tinha pato, ganso, galinha, tinha bastante bicho. Tinha um galinheiro grande e a gente 

estava construindo outro, e toda a merda da galinha a gente usava para colocar na horta, então era 

tudo bem cíclico como era pra ser. 

Nad - É, como era para ser, né? O ciclo fechado dentro do próprio ambiente. 

Alain - Então lixo não tinha, eles também tinham plantação de tomate, que na época já não tinha mais 

porque era inverno. Então é isso, eu vi pouca planta com fruto por ser inverno, mas aí vendia polpa, 

plantava tomate e aí fazia a polpa com uma técnica super rústica e vendia em vidros, e todo vidro que 

voltava era reutilizado e, o que não, era jogado num tonelzão para reciclar, então não tinha lixo, tudo 

se juntava para depois reciclar. 

Nad - Então fazia um armazenamento do que já não tinha mais uso na propriedade? 

Alain - Sim, e não ia para o lixo, ia ter algum retorno. 
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Nad - Irado! E aí eles vendiam em feira? 

Alain - Eles vendiam em feira, todo Sábado. Eu não cheguei a ir com eles, mas era todo sábado e eles 

juntavam tudo, levavam para a feira. Faziam muita geléia com a maior parte dos frutos lá, que era 

uma forma de agregar valor e vender mais caro. Não cheguei a ir na feira porque era um carro com 

dois lugares e a caminhonete lotada, então nunca rolou. Só ajudava a embalar tudo e eles levavam. 

Nad - E você falou que trabalhava 3-4 horas por dia, e no seu freetime você fazia o que? 

Alain - Cara, eu lia muito porque eu tava lendo um livro. Lia muito, trocava muita ideia, fazia slack, 

ficava com os gatinhos... 

Nad - Então tu tinha um slack lá, que você tinha levado? Ou tinha lá? 

Alain - Tinha um lá montado de alguém que largou, um ex voluntário que abandonou e ficou lá. 

Nad - Então eles tinham bastante essa cultura do voluntário lá? 

Alain - Tinha, ficava sempre cheio, falaram que geralmente eram 10-15 pessoas, ficava cheio ao longo 

do ano em temporada forte. Aí eu falei “caraca, deve ser muito louco em época lotada”, porque eu fui 

num momento calmíssimo, com pouco trabalho e pouca gente, apesar de ter a família com um núcleo 

de 5 pessoas, mais 2 ali, acabava que não tava vazio, eram 8-9 pessoas. 

Nad - Mas era um vazio para o comum deles, né? A partir do momento que tinham 15 voluntários às 

vezes. Imagina ter que cozinhar para 20 candangos! 

Alain - Imagina! Po, doideira. E aí eu trabalhava 3-4 horas e, como era frio, tinha dia que a gente 

acordava 8h30am e tava um frio de chão congelado e falavam “po galera, hoje só depois do almoço”, 

porque é muito frio, a mão não tinha como sentir, não dava. 

Nad - Isso era aonde? 

Alain - Isso era em Mendoza, na Argentina, logo antes de Santiago, cruzando os Andes. Na real era 

Tunuyán, uma província que pertence à Mendoza. A vista era os Andes, bem no pé assim. 

Nad - Chegou a nevar lá? 

Alain - Não nevou, estranhamente, pois eles falaram que todo ano nevava, fazia muito frio e os Andes 

estavam cobertos, mas não estava e ele falava “isso é muito doido, porque era pra estar nevando, 

mas não está”. Já é um pouco da questão de mudança climática. 

Nad - Sepa era ano de Super El Niño, sei lá. E aí, eventualmente… Você ressaltou muito as partes boas 

assim, mas aí tiveram algumas dificuldades, complicações, na fazenda, nos trabalhos, na relação, 

alguma coisa do gênero? 

Alain - Cara, não sei, acho que não. Era engraçado um pouco ver a dinâmica, eu falei que tinham esses 

dois voluntários que meio que já eram amigos da família, o Chemelo e o outro, que moravam na 

Argentina. E aí, o Chemelo, que era o coach, tinha um puta espírito de liderança, era muito bom 

trabalhar com ele porque era uma pessoa boa, sabia muito dinamizar, o que fazer, então às vezes eu 

estava seguindo ele, às vezes eu estava seguindo o tcheco e às vezes eu estava seguindo o outro, que 
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era o amigo da família, gente fina e tal, mas era bem mais lento, então o Chemelo e esse moleque se 

conheciam e se atritavam. Então pra mim foi muito interessante ver um pouco essa dinâmica da 

liderança, e como eu percebia que eu rendia muito menos quando eu trabalhava com esse moleque 

do que quando eu trabalhava com o Chemelo, que tinha uma liderança ali, fazia o dia render. Então 

era engraçado isso.. Até na construção desse galinheiro, eu fiz muito com esse moleque e eu sentia 

que a gente ficava um dia ali e fazia quase nada e eu falava “tô aqui, vamos trabalhar”, e o Chemelo 

reclamava com ele, falava “cara, vocês só fizeram isso hoje?”, e eu concordava, ficava calado, porque 

era verdade, a gente não tinha feito quase nada, um dia que dava pra fazer um galinheiro inteiro e a 

gente só colocava 2 estacas, conversava… Então eu via um pouco o ritmo de cada um, e eu tenho um 

pouco essa dinâmica de fazer o tempo ser bem aproveitado assim. É até engraçado porque hoje, 

fazendo um link, trabalhando na Reserva, eu me vejo com um espírito de liderança muito bom, de 

saber aproveitar: se tem 4 pessoas, vamos colocar os 4 pra “fazer função” para ninguém ficar a toa, 

para render mesmo! 

Nad - E você acha que você acabou pegando um pouco isso do Chemelo? 

Alain - Sim, sim! 

Nad - De de repente não dinamizar apenas o seu trabalho, mas as pessoas que estão trabalhando com 

você, ou para você, e, querendo ou não, lá na Reserva é como se eles estivessem fazendo um 

trabalho voluntário e você fosse quase que o anfitrião no seu projeto, né? 

Alain - Sim, apesar de eles saberem o que eu faço, eu sei exatamente o que tem que ser feito e, que 

se fizer errado, vai dar ruim pra mim aqui no laboratório, que vai dar mó trabalheira, então eu puxo 

essa responsa de falar o que cada um vai fazer. E acho que às vezes tem que ser assim mesmo, as 

pessoas precisam um pouco de estar fazendo isso. 

Nad - De líder, uma liderança, né? 

Alain - É, não é um líder escroto, mas é falar “pô, assim vai render mais, o que tu acha?”. E aí chegar 

num consenso, quando precisar de um consenso, mas quando não precisar tu fala o que vai ser 

melhor, porque eu realmente sei que vai ser melhor. 

Nad - Aham, faz sentido! Então, eu vou perguntar duas coisas: primeiro, tu trabalhava em momentos 

diferentes com diferentes pessoas, não era sempre geral trabalhando junto? 

Alain - Não, não. 

Nad - Então, por exemplo, você estava trabalhando com o Chemelo e tinham outras pessoas fazendo 

outras coisas mas, no geral, todos trabalhando. 

Alain - Sim, cada um nas suas funções, cada um fazendo alguma coisa ali ao redor da propriedade, 

várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. 

Nad - Massa! E aí, pegando esse gancho lá da Reserva, tu consideraria como se fosse realmente um 

trabalho voluntário o que a galera tá fazendo, de colar lá contigo? 

Alain - Sim, com certeza! 
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Nad - E você consegue se considerar, de repente, um anfitrião por estar recebendo a galera? 

Alain - Não sei se anfitrião. 

Nad - É, mas fazer uma relação com isso? 

Alain - É, talvez. Porque eles ajudam num projeto que é meu e eu preciso de pessoas para me 

ajudarem. E hoje, tipo, agora estou trabalhando com os dados e eu vejo “caralho, a gente identificou 

880 indivíduos, árvores,” e falo “cara, não teria condição de eu fazer isso sozinho”, ou eu e Carlos, 

porque somos dois estagiários. Então assim, é uma galera que realmente ajudou, por causa deles o 

projeto rolou, de fato, não teria como ser diferente. 

Nad - E você tá terminando o TCC, você se forma agora? 

Alain - Vou terminar, me formo agora em um mês! 

Nad - É? Irado, eu e tu! Essa correria. 

Alain - É!! 

--- Conversa sobre a metodologia e coisas away do assunto que ficaram com o áudio prejudicado -- 

26:10 

Nad - E aí a ideia do trabalho é trabalhar justamente com essa questão do voluntariado em 

propriedade rural, de trabalhar em troca de alimentação e hospedagem, e eu coloquei o nome de 

“ecoturismo voluntário” porque, sei lá, porque acho que é viagem, então envolve turismo, é eco.. Mas 

eu não cheguei a te falar o objetivo do trabalho, até porque eu não quero, eu queria justamente ir 

“pescando” isso ao longo da nossa conversa. 

Alain - Pra não acabar tendenciando aí o que eu vou falar, né? 

Nad - É, exatamente, por isso não queria que o Rafa viesse junto, sacou? Porque, são várias questões.. 

A ideia do trabalho é, de repente, tentar identificar se esse tipo de viagem seria mais sustentável, ou 

com uma menor pegada ecológica. Por exemplo, anteontem eu tava conversando com o Thiago e ele 

veio a falar “não concordo com o termo sustentabilidade”, sacou? 

Alain - Com o termo em si? 

Nad - É, com o termo em si, o que eu achei muito doido. É um ponto dele, ele colocou as questões 

dele, mas eu queria saber se tu acha que essa forma de viagem é, de repente, é uma forma mais 

sustentável, uma forma com uma pegada ecológica menor e quais são os grandes prós de você estar 

fazendo um voluntário numa fazenda, vivendo com a família, etc e tal. 

Alain - Comparada à viagens convencionais? 

Nad - É, pode ser comparado à viagens convencionais, ou sem comparar, só colocar ela mesmo. 

Porque, querendo ou não, quando a gente viaja, num turismo convencional, tu paga uma agência, ou 

um guia, ou tu visita os picos, dorme num hotel, ou se alimenta num restaurante e rala, né? 
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Alain - É, com certeza tem uma pegada ecológica bem menor. Não sei se.. De fato é uma viagem mais 

sustentável porque a sua pegada é muito menor, mas eu acho que vai muito mais numa questão de 

agregar pessoalmente, a cada pessoa. A pessoa que tá fazendo o voluntário, acho que é uma parada 

muito mais para si, para sua consciência ficar mais limpa, conhecer novas formas de vida, mas a maior 

parte das pessoas que fazem isso vão e voltam à vida normal, eu acho. 

Nad - Mas você acha que te transformou de alguma forma? Você ter tido a oportunidade de ter esse 

tipo de experiência específico? 

Alain - Sim, com certeza. Transformar? É sim, não sei. 

Nad - Não transformar, mas agregar? 

Alain - Sim, com certeza! É confuso pra mim, porque foi uma fase dentro de uma viagem, foi uma 

viagem à parte dentro de uma viagem que foi viajar pela América Latina. 

Nad - Você ficou quanto tempo viajando? 

Alain - Foram 5 meses. E com certeza, todo mundo que me conhece fala “cara, tu é um antes e um 

depois”, e eu sei que eu sou, de fato, um antes e um depois, então foi quase que um divisor de águas 

na minha vida, como foi na faculdade, que me abriu muito os olhos. Então viajar, conhecer e a 

fazenda entra nisso com certeza, mesmo que eu fale “não sei se é isso que eu quero pra minha vida”, 

não sei se é isso que eu quero, mas é algo próximo disso, é um caminho assim. 

Nad - E é algo que abriu os olhos? 

Alain - Sim, sim. 

Nad - Boto fé, irado! Acho que era basicamente isso, era conversar, conhecer um pouco da 

experiência que tu teve e tentar abordar essa questão da pegada ecológica e até que ponto você 

fazer… é porque você tava num tipo de viagem, provavelmente, com uma pegada ecológica já muito 

diminuída. 

Alain - É, pra mim é difícil porque eu estou acostumado a fazer esse tipo de viagem assim, muito 

simples, muito mais próximo disso. 

Nad - Mas aí se a gente for comparar ao tipo de viagem que você já estava fazendo e o momento que 

você teve ali dentro, que você estava fazendo o voluntário, em relação à cultura, imersão, 

aprendizados e essas questões, você acha que tem alguma diferença, ou ela acaba não sendo tão 

significativa, porque você já estava num tipo de viagem alternativa? 

Alain - Tem diferenças em pontos diferentes, eu não fui uma pessoa que viajou de ônibus, gastando 

muita grana, então eu ficava em hostel, ficava em camping, então é sustentável no sentido de que 

estou ajudando a economia local, comia em mercado municipal, trocava muito e conhecia muita 

gente, culturalmente assim muito forte, então também é um tipo de viagem muito interessante, são 

viagens diferentes mas as duas têm uma pegada muito maneira. 

Nad - Maneiro! É isso. O que eu faço geralmente, que faz parte da metodologia, se eu tiver anotado 

alguma coisa, é conversar com você sobre o que foi anotado, sacou? E você falou, em determinado 
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momento, sobre “entender a cultura”, que era o seu objetivo inicial quando você começou a viajar os 

5 meses, né? 

Alain - Sim! 

Nad - Acho que a partir do momento que você se coloca nessa situação de estar ficando em camping, 

de estar vivenciando uma parada com um custo muito mais baixo, isso influencia diretamente em 

entender a cultura, né? E até que ponto você acha que o voluntariado te facilitou isso também? 

Alain - Acaba que no voluntário eu fiquei muito imerso. Acho que é natural, você fica ali numa 

fazenda, numa família, então foi entender um pouco a cultura ali do trabalhador rural, classe média, 

porque nem era uma família muito pobre, dura, até porque a maior parte das fazendas que participa 

disso, não sei, não é muito de.. 

Nad - O que eu sinto mais ou menos é isso também. 

Alain - É, imagino que seja. Até para ter acesso a saber que isso é possível, que você pode colocar a 

sua fazenda num site e vão vir pessoas. 

Nad - Que vão vir procurar, via internet e etc. 

Alain - Sim, sim. 

Nad - E aí eu achei interessante também a questão dos diferentes ritmos e dinâmicas de liderança, 

que você colocou dos diferentes.. Como a gente pode colocar eles? Voluntários Mor?  

Alain - (risos) é.. 

Nad - Não sei. Que estão a mais tempo, voluntários da casa. 

Alain -  Sim, não sei. Que têm mais uma autonomia ali. 

Nad - Achei isso interessante porque é algo a se observar, né? Porque, querendo ou não você está se 

relacionando não só com as pessoas que conversaram com você por email e toparam, né? 

Alain - Claro! E eu ficava pensando assim “bom, eu estou aqui num lugar que estão me dando lugar 

pra dormir e comida, eu tenho que dar algo em retorno”, “tenho” assim de bom tom, então para mim 

era um pouco angustiante eu não fazer nada, eu me sentia bem querendo ajudar e, assim, se eu 

trabalhasse pra caceta e fosse quase escravizado lá dentro, eu não ia achar interessante mas, ao 

mesmo tempo, não fazendo nada, eu também não ia achar bom. E não era uma coisa que os donos 

cobravam, eles estavam tranquilo, só falavam “beleza, faz o teu aí..”, não tinha muito essa cobrança. 

Nad - É, era um clima bem mais… Quase que uma família mesmo, se ajudando. 

Alain - Sim, sim! 

Nad - E aí sobre as experiências que o cara falou que não foram tão legais, você se recorda de alguma 

parada marcante? 

Alain - Eu lembro que ele falou que trabalho num lugar que era na Argentina também, que o cara não 

dava comida pra ele, deixava ele bem largadão na casa e não dava comida real. 
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Nad - Então ele tinha que pagar pelo alimento? 

Alain - Ele tinha que se virar, mano. E ele era um moleque grandão, muito figura, não tinha muita 

ferramenta, tinha que se virar com o que tinha, e ele falava que várias vezes roubou ovo de galinha e 

comeu ovo cru, então foi um momento punk da vida dele. E depois ele veio parar nesse lugar aqui e 

ficou apaixonado. 

Nad - E esse lugar ele achou pelo WWOOF? 

Alain - Eu acho que ele achou pelo WWOOF sim.. 

Nad - Ah, boto fé.. Porque na minha experiência, a gente visitou 20 propriedades e 2 eram um ritmo 

meio de exploração. 

Alain - É? Na Austrália, né? 

Nad - É, uma foi um caso em que todas me davam comida e hospedagem, só que não era esse ritmo 

familiar. Numa delas eu ficava 5 horas descascando alho, sem parar... a gente só ficou um dia, na real, 

porque quando acabou o trabalho a gente só falou “a gente não quer, valeu”. 

Alain - Que não é legal, né? É desagradável a pessoa te receber e tu ficar assim. É óbvio que ninguém 

vai querer ficar 5 horas descascando alho, né? 

Nad - É, até porque nem é a intenção, né? 

Alain - Claro! 

Nad - Não sei se tu sabe, mas quem tem selo de orgânico, pode entrar no programa de graça. 

Alain - O fazendeiro? 

Nad - É, o fazendeiro. E acaba que usa a mão de obra barata, por isso que eles topam. E aí, deixa de 

ser esse ritmo familiar e passa a ser algo mais empregatício e tal. E tive outra situação que foi num 

retiro de yoga, olha que doideira, e eram vários bangalôs no meio da mata, com trilhas para chegar 

nos bangalôs e tinha um centro que era pra galera meditar e um restaurante e tal, um bagulho 

bacana. E aí tava eu e a Mari, e no primeiro dia a gente chegou 8 horas da noite, aí já escalaram ela 

pra trabalhar direto, ela ficou lavando louça durante 3 horas sem parar. E aí, a gente ficou o outro dia, 

a gente trabalhou em momentos diferentes, sendo que a gente tava viajando junto, então se ela 

estava trabalhando e eu de bobeira, eu não fazia nada, e o contrário a mesma coisa, né? E aí teve essa 

parada, a gente não gostou, e fomos embora. 

Alain - Essa foi a outra? 

Nad - É, a gente ralou na mesma noite, saímos 10 horas da noite, dormimos na estrada, aí dormiu 

mais um dia na estrada, até achar a próxima família. A gente ficou itinerante, né? 

Alain - Vocês estavam com carro, né? 

Nad - É, exatamente. E você fez tudo isso de busão? 
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Alain - Foi carona.. Carona e busão, dependendo do país. Argentina foi carona, Bolívia já não peguei 

carona, mas era ônibus muito barato, então.. Bolívia e Peru eu não peguei carona, mas o resto eu 

peguei. 

Nad - A galera fala que o ônibus na Bolívia e Peru é crowd, ne? 

Alain - É uma loucura, o ônibus em 12 horas de viagem vai parando, levantando gente na rua, aquelas 

“cholas”, com aquelas roupas gigantes, fedida.. O ônibus era desagradável. 

Nad - Me contaram uma vez que se você der mole nego se encaixa debaixo da sua perna, né? 

Alain - (risos) Pra quê? Pra não pagar? 

Nad - Não, porque colocam mais gente do que cabe no busão, né?  

Alain - É, vai gente em pé.. 

Nad - Aí a mãe virou pro filho “entra ali, entra ali” e ele entrou debaixo da perna, ficou deitado 

debaixo das pernas. 

Alain - (risos) Que viagem! 

Nad - Isso na Bolívia ou Peru, não lembro onde exatamente. 

Alain - É, Bolívia era bem doido! 

Nad - E aí você sentiu diferença entre os diferentes países forte assim? 

Alain - Ah, pra caramba! Bolívia e Peru muito parecidos, mas na Bolívia tu vê um povo muito 

trabalhador, muito cara rachada de sol, mascando coca direto, meio ressecado. Achei a cara dos 

bolivianos muito “durão”, muito trabalhador, cara muito “casca”, uns caras grandes, as mulheres 

grandes. 

Nad - E aí tu visitou Bolívia, Peru, Argentina e Chile? 

Alain - E Uruguai. Foi irado, mas fiquei pouco tempo, porque tava frio. 

Nad - Tu começou no verão e terminou no inverno? 

Alain - Eu comecei em Abril, ou Março.. Comecei em Março, final do verão já né? Já era início do 

Outono. 

Nad - E aí você ficou até o final da primavera? 

Alain - Fiquei até o início da primavera, até setembro. Friaca. 

Nad - Mas é isso, família! 

Alain - Lindo! 
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APÊNDICE C 

ENTREVISTA THIAGO 

Thiago - Eu, Thiago Oscar de Miranda Prin da Costa, autorizo o estudante Gabriel Nad Sequeira à 

utilizar o material construído à partir dessa entrevista para elaborar o seu trabalho final de conclusão 

de curso. 

Nad - Vamos começar só com apresentação básica, só pra tú ficar mais à vontade também, nome 

formação, interesses gerais, hobbies, falar um pouco de você mesmo. 

Thiago - Então, meu nome é Thiago, eu tenho 28 anos até depois de amanhã, vou fazer 29 anos, sou 

graduando em Arquitetura e Urbanismo aqui na UFF, estou para finalizar também esse semestre, meu 

trabalho de conclusão de curso é sobre Experiências coletivas em Bio-construção e, me interesso por 

essa  área principalmente, além da pedagogia que é uma área que desde mais novo assim, eu sinto 

que tenho esse caminho na minha vida, trabalhar com crianças, até fiz vestibular pra pedagogia, 

passei em quarto lugar na UERJ. 

Nad - É mesmo? Por quê você desistiu? 

Thiago - Eu não desisti, eu tinha essas duas opções, ou fazer arquitetura ou pedagogia e aí, na época, 

escolhi Arquitetura. 

Nad - Eu tenho vontade de fazer pedagogia também, gosto muito de trabalhar com crianças! 

Thiago - Então, eu já trabalho de uma certa forma com crianças, mas estudar mais eu acho 

importante. 

Nad - É, acho que práticas e coisas que são importantes para lidar com crianças. 

Thiago - Exatamente, saber se comunicar com crianças, saber interferir e não interferir. 

Nad - O que você pode deixar valer, o que você tem que dar uma segurada, é válido. 

Thiago - E além da Bioconstrução, mais ramos assim ambientais, no caso tipo de plantio, sistemas 

agroflorestais, agricultura sintrópica, construção com bambu em terra, e ai já volto para ver a 

bioconstrução, reciclagem, uma coisa que me toca muito é a questão dos resíduos  sendo pra mim a 

como a Mariana do El Nagual, minha mestre fala “lixo é uma palavra que talvez não existisse à cem 

anos atrás”, por que depois que o petróleo foi descoberto e o plástico começou a ser produzido, as 

coisas passaram a ter esse fim, elas não fecham o ciclo 

Nad - justamente, e por não fechar o ciclo é você ter que jogar fora e a questão do fora entre aspas, 

né. 

Thiago - Exato, por que tudo era retornável, era de vidro, era de metal, tá ligado? Eram coisas de 

maior durabilidade também, então talvez a palavra lixo realmente não existisse no início do século XX 

, até uma coisa interessante de pesquisar melhor.  E eu penso que esse é , no meu  momento, é uma 

das minhas maiores preocupações uma pesquisa interna, não tanto acadêmica, mas que eu me 
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deparo diariamente com a questão dos resíduos, que ao meu ver, a palavra lixo é falta de criatividade 

pensar para isso num uso pra isso, tipo (Thiago pega uma garrafa pet com várias embalagens 

plásticas dentro) a gente pegar todas as coisas que a gente não vai usar e enfa tudo dentro de uma 

garrafa e tampa, e depois isso aqui pode ser usado para várias coisas, tipo borda de canteiro, parede, 

tem um banheiro seco construído lá na EcoVila Piracanga, que toda a ecovila faz isso, joga todos os 

resíduos, tudo que vem em embalagens, enfia pelo gargalo da garrafa pet, chega uma hora que tá 

atochado. 

Nad - Cria uma resistência interna mais forte e pode reutilizar para construção. 

Thiago - E aí fizeram um banheiro inteiro seco com barro e eco tijolo, esse nome... que é mais 

ecológico realmente, porque uma coisa que eu falo em relação à isso é tipo “a responsabilidade que a 

gente têm sobre aquilo que a gente consome”, se a gente está nesse sistema de produção que as 

coisas vem embaladas e a gente consome esse produto e depois o que faremos com que a gente 

consumiu? Se jogo na lata de lixo, fora, entre aspas, estou lavando minhas mãos da minha 

responsabilidade do produto que eu consumi, e se tem coisas que ainda vem embaladas em plástico, 

eu posso ser responsável em saber para onde vai, pra dentro dessa garrafa, eu sou responsável pela 

embalagem eu gerei, essa aqui fica em casa, mas a que eu ando na minha bolsa, eu uso de Guaraviton 

que o gargalho é maior e é mais fácil de entrar (risos). 

Nad - (risos) com certeza! 

Thiago - Porque o gargalo da garrafa pet é menor, mas paciência.  

Nad - Vamos lá, a gente tá aqui pra trocar idéia sobre a experiência de voluntariado em propriedade 

rural que você teve, e aí, eu queria que você contextualizasse um pouco quando foi, o que você 

estava fazendo na época, um pouco do você acha que eram seus pensamentos na época e de repente 

um pouco do que você esperava, e seus objetivos a partir dessa experiência. 

Thiago - E de todos os institutos que eu já passei? E dizer se eu estava pagando ou não... 

Nad - Sim, a idéia é trampando em troca de alimentação e hospedagem, se você teve mais de uma 

experiência, pode citar, e depois a gente vê como é que vai. 

Thiago - Tá! Eu acho importante eu falar por onde comecei, através dessas oportunidades que eu 

comecei à conseguir ir a lugares com uma capacitação prévia , tipo um investimento que minha mãe 

me proporcionou, reconheço esse privilégio, que foi final de 2012, ou melhor, à sete anos atrás 

exatamente, no dia 8 de novembro de 2012, eu estava indo comemorar meu aniversário num 

encontro de bioarquitetura que foi um evento organizado pelo Tibá, Instituto de Tecnologia Intuitiva 

Bioarquitetura, que fica em Bom Jardim, uma cidade ao lado de Nova Friburgo. Eles chamaram oito 

palestrantes desses ramos da bioarquitetura, do pensamento de redução dos impactos ambientais, 

eu estou falando assim, nesses termos, porque fui tirando os que eu acredito menos, tipo 

sustentabilidade, etc, as coisas nesse sentido de, não sei o que lá verde, acho que a gente pode 

pensar assim, reconhecendo que a gente faz e a realidade dos fatos, e de como eu posso atuar agora 

impactando o ambiente naturalmente o mínimo possível. Se eu mexer numa folha, eu já impactei, 

pode ser um balanço energético positivo ou negativo, mas enfim, fui para o encontro de 

bioarquitetura assistir palestras de vários bio construtores do mundo, Marcelo Bueno, dono do 
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instituto de permacultura da mata Atlântica em Ubatuba, Michael Reynolds, um arquiteto californiano 

que é o famoso “guerreiro do lixo”, The Garbage Warrior, tem esse documentário no youtube, depois 

que ele se formou, foi para dentro do deserto do Novo México e tal, sem nada, para construir uma 

forma de viver, por que para ele, quando se formou, ele disse: “a arquitetura até hoje ela se fez para 

diversos fins: para demonstrar poder, pra você criar um abrigo, uma proteção e segurança, uma 

renda, sabe, para diversos desses fins, só que até hoje, falta projetar para as reais necessidades do ser 

humano que são, se alimentar, ter água e ter energia, sem ter nenhuma conexão com nenhuma rede 

de nada”, tipo rede de luz, de esgoto,  de água chuviais, é você dentro da sua casa, ou pode fazer um 

grupo de casas, sendo com uma escala mais bem pensada, não de uma tubulação que pega o esgoto 

da cidade inteira e leva para sei lá onde. 

Nad - Que é justamente você separar os pontos e ser um ciclo fechado, né? 

Thiago -  E sem ramificar  demais, ao invés de você fazer um tratamento, poderia ser até breve, logo 

nas edicações, foi o que ele fez, ele foi morar lá e construiu e as nomeou de ” Earth Ships”, naves 

terras, é incrível, ele que começou a fazer casas com latinha de cerveja, com garrafa pet, com pneu, 

garrafas de vidro, com diversos materiais reciclados irmão, e as casa ficam escandalosamente 

maravilhosas, uma coisa assim tipo, muito muito muito linda. Como que você pode fazer assim, uma 

arquitetura orgânica, outsider total. Tá, voltando, tinha ele, tinha o Simon Venice, bambuzeiro 

colombiano um dos mais high societies dos arquitetos do mundo, de bambu, o cara projeta coisas 

bem chique e teve também o Gernant Mint, um arquiteto alemão, pesquisador de terra desde a 

década de 70/80, também Edgar Gouveia que é uma liderança preta brasileira, um cara que trabalha 

com projetos coletivos também, e ele fala assim “se você não tem dinheiro, o que você tem de 

melhor para oferecer?”, ele trabalhou com umas construções de assentamento de emergência, lá no 

sul em Santa Catarina, acho, queria me lembrar do nome do projeto, mas me fugiu o nome… talvez 

sorriso, o nome é algo no sentido de rir. Havia acontecido uma inundação e as pessoas tinham 

perdido as casas e tinha uma emergência de construir casas rapidamente, e aí o projeto era esse: uma 

pessoa pode doar um caminhão, outra pessoa pode doar brita, doar ferramentas, doar o trabalho, 

geral consegue fazer um projeto colaborativo sem ter dinheiro realmente tipo assim “eu vou doar 

dinheiro na sua conta”, não, a pessoa vai vir com o gasto financeiro dela, com aquele elemento que 

proporciona e aquilo ela leva e ajuda o projeto acontecer. Além dele teve o Cacau Eirá, um líder 

indígena brasileiro também, acho que é Guarani, falando sobre a cultura indígena, o Johan, escritor 

do manual do Arquiteto Descalço, meu grande mestre. E eu fui comemorar meu aniversário nesse 

encontro de bioarquitetura, dois dias com quatro palestras e no dia seguinte tinha uma oficina no 

Tibá, eu tinha perdido as inscrições dessa oficina e estava lotada, já cheguei no dia do meu aniversário 

“não tem uma vaga aí, dia do meu aniversário?”, aí ela “não, tá lotado” e eu, “ah, tudo bem”, no dia 

seguinte falei de novo e infelizmente lotado, aí acabaram as palestras da manhã, fui falar com o Peter, 

filho do Johan, e aí, tem vaga? Não, tudo muito cheio, tem que ver com a galera da organização   isso 

foi o momento que em que saí do salão com ele, e vem a moça da organização e fala “você que fez 

aniversário ontem, não foi? Então, tem aquela vaga para oficina amanhã, quer ir?”, e eu falei  

“Lógico!” 

Nad - Irado! 

Thiago - Ela falou “é aquele valor”, acho que 200/300 reais, falei “ cara, quero com certeza, presente 

de aniversário para mim mesmo!” Me inscrevi e foi inacreditável! 
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Nad - Oficina de quê? 

Thiago - Era oficina de construção, até botei a foto aqui na minha apresentação pro TCC, a gente fez 

uma construção que foi uma união das técnicas de construção dos xavantes com madeira e palha de 

palmeira e da construção com terra, já estudada pelo Tibá desde a década de 80, acho que 86 que 

quando começou o Tibá, é uma arquitetura assim, muito muito, sensível, tipo é a construção terra 

embaixo e na parte de cima a cobertura de palha com palmeira de juçara e enfim, fizemos essa 

oficina, foi mágico e decidi trancar o semestre, eu tinha acabado de estagiar no Burle Marx, tinha 

rolado a greve de 2012 de 3-4 meses, e lá no Burle marx eu tinha tido a minha crise de personalidade 

“o que eu ia fazer nesse planeta para eu dar o meu melhor pra alguma coisa seja curada das feridas 

que foram feitas na mãe Terra até hoje”, e aí, eu percebi que precisava me conectar com a natureza, 

dentro do Burle Max eu tava projetando paisagismo de elite do mais lindo que tem no Brasil e um dos 

mais lindos do mundo, mas para uma pequena parcela da sociedade, seleta, proporção mínima, que 

em alguns poucos casos são de obras públicas que será para usufruto da sociedade, eu percebi que 

eu precisava aprender outras coisas e me surgiu esse percurso no caminho, também eu já conhecia o 

Manual do arquiteto Descalço do início da faculdade com o professor e meu coorientador que me 

indicou e eu então fui pro encontro de Bio arquitetura depois da greve, resolvi trancar o período sem 

saber se seria selecionado para o programa de aprendiz do Tibá. Você paga mil reais e, na época 

ficava cinco semanas, então, dava duzentos reais por semana, se a gente botar na ponta do lápis, de 

alimentação e aprendizagem, é claro que é tipo um trampo de verdade, é para trabalhar com a mão 

na massa, entendeu? Tipo pedreragem mesmo. 

Nad - Gosto muito. 

Thiago - E aí foi minha primeira vivência que eu estava pagando no Tibá que é meu grande  berço da 

bioarquitetura e lá eu aprendi muito sobre construção com terra, construção com bambu, sobre 

consciência ambiental, meditação alpha para ativação do lado direito do cérebro, criatividade, 

harmonia, coordenação motora, intuição, todos estão comandados pelo lado direito do cérebro, que 

comanda do lado esquerdo do corpo, é cruzado e é o lado correspondente ao lado da intuição 

feminina, então, assim é uma coisa que eu também reflito em relação à como a gente trata o mundo, 

se o lado esquerdo do cérebro comanda o lado direito do corpo, e a gente vive numa sociedade onde 

a grande maioria da população é destra, significa que a nossa forma de viver no mundo ela é do 

macho, ela é machista e isso é um desafio, a gente desconstruir, como? Trabalhando o lado direito do 

cérebro, trabalhando o lado esquerdo do corpo para fazer outras coisas, tentando ser ambidestro 

para encontrar o equilíbrio, entendeu? 

Nad - Irado! Eu penso muito em, tipo tem muito esporte, que você só faz uso de um lado do corpo 

basicamente, esportes, acho que eu nem curto muito. Tem a canoa, a vela, vários esportes que você 

usa os dois lados, claro que o lado que você tem facilidade vai dar uma alcançada, mas querendo ou 

não, você está usando os dois lados, que é bem importante. 

Thiago - E aí, depois que eu fui morar no Tibá, que eu tive essas experiências de aprendizado de 

bioconstrução e consciência ambiental, eu fui depois pro El Nagual. Na verdade surgiu a Low 

Construtores, a equipe de bio construção que eu faço parte, surgiu do tiba, de uma galera que já 

morava lá antes de eu chegar e eu fui convidado depois para fazer parte do Low. 
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Nad - Ah, o Low já existia? 

Thiago - É, já existia, foi fundada por uma galera e aí no segundo curso do low eles me convidaram 

para fazer parte que foi o seguinte: eles eram um grupo, que se não me engano, de oito ou sete 

pessoa, no início e eles queriam levar o saber do Tibá  de uma forma mais democrática para que mais 

pessoas conseguissem o acessar,  de pessoas que têm dificuldade de pagar esse valor para fazer o 

curso que são bem mais caros, ela poderia participar de um curso nosso, deles, no caso. Rolou um 

primeiro curso em Cabo frio, que eu fiz parte. A idéia do Low é: uma caravana de Bioconstrução, 

“low” de baixo impacto, pensar devagar, com calma,  “construtores” de um novo mundo  com uma 

consciência ambiental um pouco mais conectada com o Universo, e “descauzos” em homenagem ao 

Johan, que é berço e é o grande mestre da maioria das pessoas que começou na Bioarquitetura,   já 

ouviu, pelo menos falar do Manual. O “Low” em inglês, o “Construtores” em português e os 

“Descauzos”, com Z, em espanhol é porque tem gente de várias nacionalidades no nome. Foi nesse 

curso de Cabo frio que a gente tinha ido do Tibá Serra pro Tibá Mar, que existiu em Maçambaba e aí 

rolou o curso do Low e eu e Diegão, que é um mexicano, também faz parte do Low, ele estava lá no 

Tibá Mar, e fomos para participar do primeiro curso do Low Construtores, foi um curso de uma 

estrutura de bambu dos nômades da eurásia, dos mongóis, estrutura de treliça pantográfica de 

madeira , talvez seja de bambu, mas acho que eles fazem de madeira, eles enrolam essa treliça 

amarram nos iaques, aqueles  bufalozinhos, vão para um outro lugar e armam aquilo com um 

estrutura de telhado de vigas recíprocas e jogam um couro de iaque por cima, tudo costurado, sendo 

que é grande a parada deve ter alguns com, se bobear, com 5 à 10 metros de diâmetro, as paradas 

enormes que fica uma fogueira no meio, na real mais de 5 metros de diâmetro com certeza, se a 

gente pensar que fica uma fogueira no meio e 2 metros para cada lado e isso aí cabe uma pessoa 

apertada, uma pessoa para cada lado dormindo e se tu for fazer a roda , vai ficar todo mundo meio 

espremidinho, aí tem que ser mais de 5 metros de raio, ai veio os saberes da arquitetura para eu 

conseguir ter esse raciocínio e conseguir explicar (risos). Enfim, teve esse curso do Low, saímos do 

Tibá Mar, voltei pro Rio, ia voltar as aulas, organizei o EREA Niterói, só para contextualizar, o Encontro 

para Estudantes de Arquitetura, e logo no dia seguinte que acabou o encontro, voltavam às aulas e eu 

tinha a oportunidade de ir pro curso do Low Construtores lá no El Nagual e ficar lá morando. Não, 

teve o curso do Low antes e eu fui, e quando eu fui a galera me convidou para fazer parte do Low no 

primeiro curso, e aí eu oltei e organizei o EREA Niterói e, no último dia, fui conversar com a 

coordenadora Laura Elza, professora de arquitetura e urbanismo aqui da UFF, e expliquei a situação 

“Laura, acabei de trancar esse período, morei no Tibá, organizei o EREA agora, fui convidado para 

fazer parte de uma equipe de Bioconstrução, e estou pensando em trancar o próximo período 

também, trancar um ano seguido”, aí ela “você está fazendo o que aqui?” (risos) “vai aprender cara, 

vai lá morar nesse ecovila e depois você volta para ensinar para a gente!”, que é o que ta 

acontecendo, né, 6 anos depois, quase. Por isso que, no final, ao invés de eu escrever “Referências 

Bibliográficas”, eu fiz um slide de “Homenagem aos Mestres” e botei, por enquanto, a referência do 

Johan, uma foto com ele, uma foto com o Luiz Renato, que foi quem me indicou o Manual do 

Arquiteto Descalço, a primeira pessoa que falou na arquitetura, a Laura Elza, essa pessoa que me 

incentivou, e a Clarissa, minha orientadora que é a personagem dos quadrinhos do livro do Johan 

quando ela foi aprendiz do Tibá, quando ela foi pra lá e estudava na UFRJ. 

Nad - Então os quadrinhos são inspirado nela, os desenhos? 
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Thiago - Não, ela já é posterior, depois que ele escreveu o livro, sempre foi desenhista arquiteto e 

essa maneira de de desenhar já é do gesto arquitetônico dele, e aí depois do manual, morando lá na 

época, aí ela foi conhecer o Tibá e era super curiosa, que ele conta, e nos quadrinhos é ela 

perguntando tipo “como faz um adobe?”, e aí o cara mostrando todo o processo de uma forma super 

lúdica, sempre com alguma citação filosófica. E aí eu fui me deparar, na faculdade, com uma 

professora chamada Clarissa Moreira, especializada em urbanismo, depois de ter morado lá no Tibá… 

Na realidade, talvez eu conheci ela antes, num projeto de urbanismo. 

Nad - Mas aí você fez o link quando você voltou? 

Thiago - Isso, quando eu voltei, isso pra mim foi muito mágico em relação a esse momento que eu to 

vivendo, de ela ser o personagem do meu grande mestre, e minha orientadora. Nos dias de hoje eu 

tinha a opção de escolher um orientador, homem né, que fosse mais da praxis, como o meu 

coorientador Luiz Renato, ele esteve mais presente lá, que é uma energia, posso estar me 

equivocando, mas acredito que exista uma energia poderosa masculina e feminina, né? E tipo, existe 

uma coisa de realização que existe na energia masculina, que existe na mulher também, assim como a 

energia do acolher, do semear, so brotar, do germinar é feminina e existe na gente, e nesse sentido 

que eu digo, ele esteve mais presente e ela estaria mais presente se tivesse mais tempo e 

disponibilidade, tem esse ponto… Mas enfim, eu achei importante assim eu ter uma orientadora 

mulher nos dias que a gente passa, no Brasil principalmente, mas no mundo inteiro, só pra deixar esse 

ponto assim, que é importante na sociedade em que a gente vive. E aí, bom eu ter tocado nesse 

assunto, e aí eu fui morar no El Nagual, e foi uma experiência mágica, mágica, fui para lá depois desse 

primeiro curso já para um segundo curso com o Low, e aí foram técnicas de construção com terra, 

revestimento, tintas naturais, no primeiro a gente tinha feito teto verde, e aí nessa situação, aí sim no 

El Nagual, como eu estava fazendo parte do Low, eu estava numa condição bem mais de voluntário, 

porque como eu ainda era um aprendiz, tinha começado a fazer bioconstrução de fato em janeiro, 

isso era tipo abril, então eu era um aprendiz, já tinha tido outras experiências na vida, de encontro de 

arquitetura, de bioconstrução, lá no Ceará, tipo acampamento, o que a gente faz de construção em 

acampamento, é bioarquitetura, é bioconstrução, que é utilizar os materiais naturais que você tem 

por perto para fazer alguma coisa, algo natural animal. 

Nad - Sim! Como instinto do ser humano. 

Thiago - Isso, instinto, boa! Caraca, tenho que usar esse termo, até agora não coloquei instinto, mano, 

botei intuição mas não coloquei instinto. 

Nad - Po, e bioconstrução é instinto. 

Thiago - É, eu falo mais da intuição por causa da tecnologia intuitiva, que é o nome do que o Johan 

definiu para ele, Tecnologia Intuitiva e Bioarquitetura, mas é instintiva também, é o instinto, vou até 

pesquisar esses dois termos depois. 

Nad - O que eu penso um pouco em relação a instinto é que quando a gente nem se comunicava 

direito, só fazia sons, era instinto e intuitivo ao mesmo tempo, mas não tinha a conversa para a 

chegar à um intuito, era tipo “preciso disso, como vou fazer, faço”, acho que era algo bem mais.. 



7 
 

Thiago - Aham!! Caraca, entrou isso aí na entrevista mas, po, a gente tá se complementando (Thiago 

fazendo anotações para o seu TCC). 

Nad - Sim, e é justamente esse o objetivo da metodologia que depois da experiência que estamos 

tendo juntos, vamos passar a ter uma mente e um corpo diferente depois da experiência que a gente 

está compartilhando, isso vale para todas as experiências, mas a acho que parar e conversar um 

momento com um foco é bem maneiro e na própria metodologia isso é citado, na construção dela. 

Thiago - Aham, sim! E aí, eu estava no El Nagual e foi quando eu tive a conscientização mais forte de 

como a gente pode cuidar das coisas que a gente consome, apesar de eles gerarem alguns resíduos 

de lixo de cidade, que também estou sendo hipócrita com o que eu mesmo disse, porque lá ainda 

aconteciam casos de jogar coisas para fora de lá, para o caminhão do lixo levar, mas enfim, a maioria 

das coisas ele procuravam dar reuso. Porque, assim, lá eles fazem mosaico, a Mari faz mosaico, vidro 

fusão, começaram fazendo velas. 

Nad - E isso, querendo ou não, gera resíduo pelas embalagens que vêm para esse tipo de produção, 

né? 

Thiago - Na real, é tudo reciclagem, né? Mosaico eles pegavam azulejo, ladrilho, espelho, vidro, tudo 

quebrado, a vidrofusão a mesma coisa, a Mari pega vidros quebrados. 

Nad - Mas e a colagem, como ela é feita? 

Thiago - Ela é derretida e fundida, vidrofusão, ela organiza numa bandejinha, coloca no forno e 

derrete. 

Nad - Ah, verdade! Quando eu estive lá, ela não fez, mas ela mostrou algumas coisas que estavam em 

andamento, outras prontas, e ela citou o forno. Fui lá tem muito anos também. 

Thiago - Exatamente. Lá no El Nagual foi onde eu mais morei, em Ecovila, fiquei uns 3 meses e meio, 

foi uma vivência super intensa de pessoa e de crescimento, principalmente das relações, convivência 

diária entre 14 pessoas. No quarto vivia eu, John, Leo, Gabi, Bavito, Mar e a Pri. Eram 7 pessoas nesse 

quarto, que o nome era Cupinzeiro, não sei se você chegou a ir lá. 

Nad - Eu fui mais não lembro em qual quarto eu fiquei. Fiquei no primeiro que dia meio que um 

segundo andarzinho. 

Thiago - Ah, não, esses são os quartos da pousada, o Cupinzeiro é o primeiro quarto que sobre ali pela 

oficina, de madeirinha que da de frente para aquela outra horta. Enfim, 7 pessoas morando no 

mesmo quarto, que era super organizado, eu me lembro de pouca coisa que a gente conflitava, na 

verdade estou com dificuldade de lembrar. A gente tinha vários combinados assim, e teve um 

momento que a gente criou uma coisa que foi muito maneira, porque rolou o Voluntariado Mão na 

Massa, nesse época que eu fui pra lá, foi para isso, principalmente, que eu fiquei morando lá, que eu 

era tipo o monitor do Low Construtores do prosseguimento da obra que tava rolando. 

Nad - Daquela casa lá? 
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Thiago - É, ainda muito jovem, aprendendo muita coisa, vivendo diversas coisas da minha emoção 

também, mas foi um crescimento exponencial de vida e de entendimento de mundo dentro de uma 

realidade ali, aquela percepção de realidade construída numa ecovila nesses moldes assim.  

Nad - Então na Ecovila El Nagual, quem eram os componentes nesses 3 meses, tipo anfitrião tinham 

2, o casal… 

Thiago - É, o Eraldo e a Mariana, que são os fundadores da vila. 

Nad - E tinham 12 voluntários ao mesmo tempo? 

Thiago - É, porque tinha o Santiago e esqueci o nome da companheira dele, ele é Argentino e ela 

Brasileira, e ele trabalhava bastante na horta e na cozinha, trabalhava na Bioconstrução também, mas 

era principalmente da cozinha assim, cozinha muito, e era meio que um grande parceiro da Mari e do 

Eraldo na cozinha, mas todo mundo circulava. Aí tinha eu e Leo, que ele tava morando lá, um parceiro 

lá do El Nagual que foi lá através do Gaia, e aí rolou esse chamado do Voluntariado Mão na Massa, 

então até aí tem 6 pessoas, e aí vieram mais 8 pessoas mesmo, porque veio a Bel, João, Mah, Pri, 

Bavito, John e veio a Gabi e mais alguém, mas também variaram as pessoas, chegou uma, depois 

outra foi embora, depois chegou outra.. Mas girou em torno dessas 14, porque o grupo foi pra esse 

voluntariado. E aí, teve um dia que a gente criou um quadro para organização das tarefas diárias com 

os dias da semana e na horizontal as tarefas que são diárias, que são rotineiras, de imã. Cada uma das 

pessoas tem um imã que representa a pessoa, então cada pessoa tinha 4 imãs, e você tinha a 

responsabilidade diária de colocar o seu imã em duas atividades e em duas do outro dia, então você 

já sabe o que você vai fazer hoje e amanhã, e aí quando acaba o hoje, você já sabe o que vai fazer 

amanhã, e aí você já coloca no próximo e você já sabe o que vai fazer amanhã e depois de amanhã. 

Nad – E deixa tudo mais organizado, né? 

Thiago – É lindo isso, por sinal acho que eu tinha que propor isso aqui em casa, tá precisando, é muito 

bom! Porque tipo assim, lá era acordar, e depois de acordar eram as missões da manhã, quando a 

gente acorda mesmo. Já vou começar pelo trash logo que é melhor: catar coco de cachorro e os lixos 

do banheiro, uma das coisas, que aí você pegava tudo no mesmo balde e a gente levava direto para 

uma “cocômposteira”, que era direto no chão mesmo, mas era a forma de compostagem que eles 

faziam do cocô dos cachorros que eles davam só os alimentos de casa, não tinha ração, era arroz, 

resto de alimento que os próprios cachorros comem. 

Nad – E pensar que a vila é toda vegetariana. 

Thiago – É, lá eles eram ovolactovegetarianos. Verdade, eu nunca comi carne, frango, nem peixe. 

Nad – É, quando eu fui lá eles falaram que eram vegetarianos. 

Thiago – Eles ficaram uma época veganos também, mas acho que eles são completamente 

ovolactovegetarianos. Eu também, né, estava morando lá e já tinha parado de comer carne antes. Aí a 

gente tinha essa missão de catar as paradas, tinha missão de alguém puxar uma prática corporal, aí 

tinha missão de colher frutas, fazer triagem das frutas, porque tipo assim, tinha época que estava 

dando manga, dando nêspera e tava dando carambola, e botava as vezes duas pessoas nessa missão, 
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logo na manhã, acho que de 7 as 8, e aí duas pessoas eram responsáveis pelo café da manhã, então 

enquanto as outras pessoas estavam fazendo outras coisas, tinham essas 2 pessoas preparando o 

café da manhã 

Nad – E outras duas catando cocô? 

Thiago – Não, essa missão a gente tinha decidido que era desnecessário fazerem duas pessoas. Outra 

missão era varrer, duas pessoas para varrer, aí varria o chão do refeitório e rapidinho passava a 

vassoura, logo pela manhã enquanto a galera estava preparando o café da manhã. E aí funcionava 

muito bem isso. 

Nad – Porque variava, dava mais dinâmica. 

Thiago – É, e todo mundo sabe onde você tá botando, então você não pode ficar repetindo a parada, 

até porque alguém vai colocar antes, se você fez uma parada ruim hoje, logo que você não vai pegar 

para fazer a parada ruim amanhã, e aí todo mundo faz, todo mundo pega coco de cachorro, todo 

mundo pega fruta. E aí não rola estresse, porque a parda já ta resolvida, já tá dito. 

Nad – Todo mundo faz, todo mundo sabe o que todo mundo vai fazer. 

Thiago – É, pode ter uma pessoa que fica tipo assim “ah, queria fazer aquilo”, mas é isso né. 

Nad – E isso era entre os voluntários? 

Thiago – Todo mundo! Inclusive o Eraldo e a Mari, todo mundo participava dessa divisão de tarefas. 

Não, é... Tinha dia também que o Eraldo ia lá e catava o cocô, e a Mari também, geral ia! Além disso, 

lavar a louça, uma parada muito maneira, tinha a missão de no final da refeição tinha sempre que 3 

pessoas botarem o nome para lavar a louça, e aí porque que eram 3 pessoas: era aquela pia de duas 

bacias, então uma pessoa ensaboa, outra enxagua e a outra seca, e aí todo dia depois da refeição a 

pia tava limpa, limpa! 

Nad – Eu tive essa experiência também, em várias casas, geralmente era a gente que fazia, porque era 

outro tipo de relação, normalmente era nós dois, um secando e o outro lavando, e em algumas casas 

os anfitriões também chegavam junto, dividiam a tarefa, ou então era tipo “hoje é a nossa vez de 

fazer a jantar e de vocês lavarem a louça”, as vezes misturava, tipo “eu vou fazer com o pai da família 

e você vai fazer com a mãe da família a missão”, ou misturava, e mudava de cada casa.  

Thiago – Sim, entendi, irado isso! Acho até que essa missão devia ser assim nossa, para a gente trazer 

para a cidade. 

Nad – De cooperação, né? 

Thiago – É principalmente, e cara, vou aproveitar esse gancho para falar uma parada que eu penso 

demais, com essas experiências do Excolabio, de experiências coletivas em bioconstrução, me veio a 

reflexão do seguinte: vários estudantes participando, eu coletei estudantes, gente de fora, 

funcionários, os meus maiores braços direitos ali são a galera da limpeza, o auxiliar administrativo e o 

corpo estudantil, lógico, mas também tem a galera da biblioteca, a secretária cola lá. 
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Nad – No momento de descanso para fazer as paradas? 

Thiago – É, mas as vezes ta num horário de almoço, aí cola lá e faz um mosaico, vê qual que é a 

técnica que a gente tá praticando, tipo aquela hora que a gente tava fazendo hiperadobe. 

Nad – Sim, sim! 

Thiago – Aquele momento a galera não entendeu nada, né, “o que é aquele monte de gente ali 

fazendo as paradas ali, batendo o negócio, doideira, e esse pilão mó bem feito, eles que fizeram”. E aí 

o que me vem, é uma coisa que rola assim, o Marcelo Bueno falou muito isso na palestra de 

bioarquitetura, da responsabilidade! A gente tem que ser responsável pelo viver, então eu to 

caminhando e vejo uma parada no chão, por que eu não posso pegar? A gente passa as vezes, ontem 

eu passei por uma parada e não peguei, mas tem vezes que eu pego, mas o que é a minha reflexão 

dentro da faculdade, na realidade dentro de qualquer espaço que a gente conviva no nosso dia a dia, 

mas eu pensei isso muito nas salas de aula: por que a sala de aula tá ali com as carteiras daquele jeito, 

que os funcionários da limpeza passaram ali antes, varreram e deixar aquilo ali daquele jeito, e aí 

chega o mestre e os estudantes, sentam, e convivem ali, usam aquele espaço daquele jeito que foi 

conformado, depois eles saem dali depois de terem gerado alguma poeira, alguma coisa assim, e aí 

vão embora. Aí eu pensei assim: cara, se fosse assim, poderia ter a equipe de limpeza, mas seria para 

uma tarefa mais grossa, mas mesmo assim é desnecessário se a gente pensar, mas as cadeiras 

ficassem organizadas de uma forma no canto da sala, aí elas ficam todas organizadas ali, 

empilhadinhas, aí chega a turma que vai fazer essa aula, num cantinho tem um armário que tem um 

pano, uma vassoura, um produto de limpeza, um balde, e aí tem várias vassouras e vários rodos, aí a 

galera chega, um varre, o outro passa um pano, o outro um pano seco, e cada um pega uma cadeira e 

vai usando, se alguém tiver dificuldade para isso, alguma pessoa faz para ela e a gente se informar da 

real necessidade, você não acha que seria muito melhor se certas aulas a gente pudesse ficar deitado, 

deitadão mano, igual falariam que é um vagabundo, mas “irmão, to muito focado, não tem ideia, to 

prestando muita atenção nesse assunto que é de meu interesse”, e nessa sala de aula também, num 

canto, tem um bauzao lotado de almofada e tapetinhos, aí você pode ir lá, que é exatamente como é 

o auditório do El Nagual, com um monte de colchão e o projetor naquela sala do segundo andar de 

madeira, com telhado de telha cerâmica, e todo mundo deitado assistindo a palestra, um ou outro 

pode acabar caindo no sono, porque tá cansado, mas isso também acontece na sala de aula, de todo 

jeito, se a pessoa tá cansada ela vai dormir em qualquer lugar, mas as que estão focadonas no 

assunto, tá todo mundo ali, deitado. 

Nad – Teve alguma palestra que eu fui agora no ENECAMB, ou roda de conversa, e aí eu troquei ideia 

com a pessoa que tava ministrando, depois, e ela falou que teve uma experiência dentro de uma sala 

de aula que eles iam dar uma palestra, e antes dos convidados chegarem par assistir a palestra, os 

espectadores, ou estudantes, eles bagunçaram todas as cadeiras da sala, todas, de cabeça pra baixo, 

uma em cima da outra, e aí as pessoas iam chegando e não sabiam se portar, aí eles queria 

justamente observar isso, ficaram ali sentados cada um numa cadeira, assistindo como ia ser a reação 

da galera, aí teve gente que ficou em pé, teve gente que ajeitou uma cadeira e sentou, teve gente que 

ajeitou duas cadeiras e sentou em uma, deixando a outra preparada, teve gente que começou a 

ajeitar várias cadeiras e depois sentou, justamente para ver a reação de cada um, algumas ficavam 

espantadas, outras ia perguntar se tinha que ajeitar a cadeira e eles falavam “você que sabe, faz o que 

você quiser”, só como experiência. 
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Thiago – Irado, iradíssimo! Me deu vontade de fazer isso. 

Nad – Isso eu acho que ajuda a fazer todo mundo reparar um no outro, porque como cada um vai ter 

que chegar e ajeitar o próprio espaço, ou de todos, acho que já faz com que as pessoas já tenham 

uma relação prévia antes que a atividade se inicie, então já tá mais à vontade, é maneiro! 

Thiago – Aí tá, a gente tava falando do El Nagual, né, das experiências lá. 

Nad – Aí a gente conversou um pouco em relação a atividades e trabalhos diários, rotineiras. Então 

acho que a gente conclui isso e vamos para trabalhos desenvolvidos ao longo dos 3 meses e meio no 

El Nagual. 

Thiago – Tá. Aí, depois da missão de lavar a louça, que tava no amanhecer assim, cada um ia para a 

sua missão, pro seu trabalho, cada um ia para o seu ofício mais específico, mas era uma variação leve, 

tipo: eu pego 4 dias de bioconstrução e um dia eu posso pegar horta ou ateliê, que a galera tava 

fazendo mosaico, ou papel reciclado, ou vela, ou vidrofusão também. 

Nad – Para ter as experiências diferentes mas manter o foco no objetivo de estar ali. 

Thiago – É, você manter o seu interesse de pesquisa, e aí eu estava construindo aquela casinha lá, o 

Bangalow, que são 9 técnicas de construção com terra, que vai desde pau a pique, porque a gente 

considera que o pau a pique de várias técnicas, com o bambu na horizontal, na diagonal, na diagonal 

trançado, tem também o chorisso, com cabos na horizontal e faz a parede com uma palha longa, tu 

passa com o carrinho de mão nessa palha que tá com uma massa mais úmida, não tá tão sólida, tá 

num estado mais plástico. 

Nad – Que você pisa e suja os dedos por dentro, tipo isso? 

Thiago – É, exatamente. Aí você pega isso e faz esse chorissão molhado e vai fazendo essa parede, aí 

tem o pau a pique com alambrado, que a gente usa a tela de alambrado, prende elas numas 

madeiras, ou nos bambus, e faz a terra direto no alambrado, então faz uma parede fina e forte. Aí 

tem a taipa de pilão, que é aquela taipa de várias cores que é pilada, o hiperadobe, cobe, cordwood, 

que é a parede de madeira com garrafa. 

Nad – Sim, fica lindo! 

Thiago – Essa aí eu participei do 0 até o fim, a gente derrubou metade dessa parede num certo 

momento, porque ela tinha sido feita em curso, então tava fazendo uma barriga para trás, a galera 

tinha ficado meio desatenta ao nível, que tem que ficar sendo acompanhado fiada por fiada, e aí a 

gente teve esse desafio e gente teve que resolver, fomos tirando material com calma, esse que é o 

bom da bioconstrução, todo o material da parede, diferente do material de construção que viraria 

entulho, para a gente ele continua sendo um material reutilizável, porque a gente pega esse barro 

bota na lona, pisa e umidece ele, se precisar fazer mais algum equilíbrio, mas provavelmente não 

porque o que ele perdeu foi água, o resto dos elementos são daquela mesma massa, vai ficar mais 

difícil porque já teve uma reação química, o que pode ser necessário colocar mais esterco, palha.. 

Nad – É, colocar mais um pouco do material para poder equilibrar. 
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Thiago – É, um material mais recente, que acabou de ser coletado da natureza. Mas enfim, tem essa 

coisa da bioconstrução, a gente reutilizou o material na própria parede. Aí tinha o teto verde, que eu 

participei desde o início, do madeiramento do teto verde, que foi a minha primeira grande 

experiência, na verdade no Tibá eu já tinha trabalhado bastante construindo um telhado, mas foi um 

telhado de bambu e com essas ferramentas todas, que foi o meu Mestre Jefferson Cruz, que é um dos 

mestres de obra do Arquitetura Mista, foi um dos primeiros mestres que me deu, assim como e 

Eduard Aranha, que foi o primeiro professor que eu tive lá no Tibá, que antes eu tinha tido alguns 

outros mestre de bambu no caminho da faculdade, que não foram dentro da faculdade, diga-se de 

passagem. E aí, o uso de ferramentas, e nesse telhado lá do El Nagual, nesse teto verde, a gente 

trabalhou com várias ferramentas, porque é preciso saber a forma de usar ela, como segurar, tipo 

furadeira, esmirilhadeira, serra tico-tico, circular, sem contar facão, enxada, que são ferramentas 

manuais que são importantíssimas que a gente utilize com bastante consciência, por isso que durante 

os cursos a gente fazia uma organização de guardiões, na verdade guardiãs, para tirar o vocativo 

masculino de todas as palavras, então o guardião, ou guardiã, do tempo. 

Nad – Do tempo era o tempo de atividade que você tinha que ficar trocando para não cansar o 

corpo? 

Thiago – Exato! Guardião da segurança, que era a pessoa que tava ligada, preocupada em como cada 

um tava fazendo uma atividade. 

Nad – Tanto em segurar, como na postura, exaustão. 

Thiago – É, a ergonomia do movimento. Em geral essa pessoa era eu, mas eu fui também o outro, que 

era o guardião das ferramentas. 

Nad – Ah, eu vi você fazendo isso aqui. 

Thiago – É, então, eu fiz isso aqui naquela oficina. Isso é importante, é uma coisa maneira de se ter 

numa oficina, eu fiz poucas vezes, eu gostaria de ter praticado isso mais, bom você ter me lembrado, 

porque isso acabou se perdendo no processo também. E o guardião das ferramentas também, essa 

pessoa era responsável por manter as ferramentas nos lugares adequados, para que elas estivessem 

sendo utilizadas, e as que já tivessem sido utilizadas, ele guardar, ou falar para a pessoa guardar no 

lugar correto. 

Nad – Sim, e aí se eu chego e pergunto aonde está a ferramenta tal, ele fala “ah, fulano usando, pode 

usar daqui a pouco” ou “ele vai demorar”. 

Thiago – Exatamente! 

Nad – Porque é muita gente, né? 

Thiago – É, e aí, refletindo agora aqui, eu passei a ser e, to sendo junto com o Mauro, o guardião das 

ferramentas da arquitetura, até porque somos eu e ele que temos a chave da oficina. Mas, enfim os 

guardiões das ferramentas e, acho que é por aí. 

Nad – E aí, nesses trabalhos, isso envolvia só os voluntários, ou entrava também? 
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Thiago – Entrava! O Eraldo era motorizado na obra, ele tava ali, se deixasse era trabalhar até 8 horas 

da noite que é o jeito que eu gosto. Ele é workaholic total, tinha gente que pedia arrego e saia na 

hora. 

Nad – Na hora determinada, mas você podia continuar.. 

Thiago – É, porque tinham outras missõezinhas que você podia ter que resolver ainda.. Ah! Lembrei 

de outro guardião, que é o guardião da harmonização, que é a pessoa que vai se preocupar, na real, 

todos eles tem um pouco, o das ferramentas vai se preocupar em limpar as ferramentas antes de 

guardar, mas o guardião da harmonização se preocupa de no início de preparar as coisas, vai expor ali 

o que vai ser utilizado, e é bom falar num termo mais geral porque é bom para o nosso dia a dia, por 

exemplo, eu vou organizar uma oficina ali, eu posso pegar uma flor e colocar num vaso em cima da 

mesa, posso organizar o mobiliário de uma forma mais intimista.. 

Nad – A saúde do que a gente vê, harmonização, faz bem para a nossa saúde e o rendimento do 

trabalho. 

Thiago – É. Aí tá, tiveram exercícios que eram... A gente executou um pequeno gazebo assim de 

bambu, para fazer um mudário. 

Nad – É, eu vi isso quando fui. 

Thiago – Viu?! Irado!  

Nad – Era do lado da composteira que tinha palha em cima, composteira e leira, né? 

Thiago – Isso, exatamente, maneiro. 

Nad – A gente ficou trocando ideia um tempo ali embaixo. 

Thiago – Eu fui quem projetou isso aí, mas era bem temporário até. 

Nad – Você tava lá quando? Final de 2013? 

Thiago – Não, de abril a junho de 2013. 

Nad – É, eu fui no primeiro período de 2014, um ano depois que você ralou. 

Thiago – É, então, maneiro, que aí da pra ver que a parada com 10 meses, na verdade 1 ano 

praticamente, e a parada ainda tava lá. Esse bambu que foi só cortado, sem tratamento.. 

Nad – Talvez rolou uma manutenção da parada. 

Thiago – Nada, tá no tempo. 

Nad – Então foi perfeito, eu lembro do gazebo de bambu. 

Thiago – Eu não lembro se ele era amarrado com câmara de ar, ou se era na corda, queria ver se tem 

alguma foto. Aí tiveram essas principais execuções, e tinha trabalho tipo a gente produziu muito 
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adobe lá, foi um trabalho gigante ali da construção da casa. Ah, teve o curso de Saneamento 

Ecológico, que esse curso foi... 

Nad – Que foi feito o biogás? 

Thiago - Não, o biogás foi feito há mais tempo. Na real foi um tratamento para um excedente do 

biogás, porque ele passa e gera um biofetilizante, que pode ser usado na horta, com diluição de 20 de 

água. Um tubo leva o gás lá para a oficina, que é a oficina de velas, que usa esse gás direto do 

biodigestor, e aí a água, que continua o ciclo… 

Nad - Tinha um moinho do lado, não tinha? 

Thiago - Mas o moinho era para geração de energia elétrica, era próximo mas era independetes. Aí sai 

a água do biodigestor já com esse processo aeróbico, aí passou por esse primeiro estágio, aí ele cai 

numa zona de raízes, que são duas câmaras em que nesse primeiro armazenamento você vai colocar 

um monte de plantas aquáticas.. 

Nad - Por meio da fitoremediação? 

Thiago - Exatamente, que fazem muita evapotranspiração, tem o papiro, água pé, essas plantas 

aquáticas que ficam em beira de rio, e faz duas câmaras dessa. Depois disso, essa água ainda é um 

biofertilizante, com muito nutriente, principalmente lá que a água era a partir de dejetos de pessoas 

que estavam se alimentando principalmente da comida da horta, todos vegetarianos, tinha o 

alimento da cidade também que não era orgânico, mas uma alimentação super saudável, se a gente 

pensar só nos produtos, absurdamente saudável, castanhas, folhágenosas para caramba, germinado, 

broto, salada, legumes, não é a toa que um dos cursos que rolou lá foi o Permaculinárias, que foi uma 

ação que a gente tava junto até, que foi a culinária dentro da Permacultura, que é da horta para a 

mesa, e como a gente pensa nessa culinária. Aí o biofertilizante, depois, era acumulado numa 

daquelas bombonas azuis menores, que deve ser de 20 litros, e podia seguir para uma zona de 

infiltração, em que você pode colocar árvores frutíferas, e aí você faz uma tubulação que tem 

perfurações e essa parada vai diluindo por todo esse pomar, ou o fertilizante era bombeado lá para a 

horta, e aí eles tinham um esquema lá que eles conseguiam abrir o fertilizante com a água, um 

misturador, que vinha o fertilizante e a água (encenando a abertura de duas torneiras), se não me 

engano tem isso, posso estar inventando, mas acho que tem isso sim! Mas aí a bacia de fertilizante 

tava gerando fertilizante pra caramba, tava um ciclo grande de pessoas, a gente tinha 4 horas de gás 

por dia, se você pensar no tempo que você gasta para preparar alimento, tá sobrando, você não fica 4 

horas na cozinha. 

Nad - Dá para tomar muito banho quente! 

Thiago - É, exatamente! Aí essa zona de infiltração foi feita (explicação sobre a localização da casinha). 

Aí nesse vale, o Eraldo pegou muito, mas muito coco da cidade, isso foi uma parada muito louca, 

todos os dias ele pegou muito coco e cana, de suco de cana, de bagaço, pegou muito na cidade, mas 

muito muito mesmo, ele deve ter pego tonelada de quantidade de material, porque a área devia ter 

de largura no início, porque era meio trapeizodal, ele se abria um pouquinho, no início uma largura de 

uns 4 metros, e no final 5 a 7 metros, uma vaga de carro tem 5 metros, só para você ter uma noção, 

embaixo um metro para cada lado e em cima um pouco menor que um carro. Aí ele colocou uma 
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tubulação de PVC, que foi fazendo um ziguezague, e perfurou, aí colocou e depois veio cobrindo com 

esses cocos, com palha, terra da composteira, folhagem de varrida, um monte de materia orgânica, 

madeira de poda, porque podamos toda essa área para ser uma área de plantio, aí entrou um monte 

de plantação com biofertilizante, então era anabolizante ali essa zona de raízes, aí ficou muito 

maneira a preparação do sistema, mas teria que ver qual foi o resultado porque depois eu tava aqui, 

então tinha que ter acompanhado. 

Nad - Eu não lembro disso, mas boto fé. 

Thiago - Eu tenho 99,9% de que deu muito certo. Esse foi um trabalho que foi feito, acho bom eu falar 

do El Nagual porque foi onde eu mais trabalhei. Além disso teve oficina de mosaico, mas participei 

pouco disso lá, tinha muito trampo na horta que eu fazia de vez em quando, mas tive pouco contato 

com a horta lá, e foi principalmente construção com terra e aprendi muito na cozinha lá, evolui um 

pouco o meu conhecimento sobre gastronomia, sobre os fins medicinais de algumas coisas que 

memorizei uma ou outra, mas aprendi “ah, isso aqui combina com não sei o que”. Ah, lembrei da 

grande importância desse momento é que o Eraldo e Mari eram chefs de cozinha, nos roles na 

Europa. 

Nad - Sim, ele foi chef do Pink Fleet. 

Thiago - É, depois que eles ficaram juntos, juntaram os dois numa kombi, viajando pela europa, 

cozinhando para as turnês de bandas de rock da Europa na década de 70 ou 80, então imagina o que 

eles viveram, cozinhando para as equipes de bandas de rock famosas da década de 80. 

Nad - Eles eram muito brabos!  

Thiago - Aí com o Eraldo, eu aprendi técnicas de corte com faca profissional, eu corto até hoje com o 

dedo para trás, você apoia a faca na unha, aprendi com ele, corte de cebola, de alho, de legumes, que 

para mim tinha que aprender de criança, com os alimentos mais fáceis de cortar, com uma faca 

menos perigosa, como é no interior, a realidade é essa, porque você vê os videozinhos de criança no 

oriente, com facão do tamanho de uma delas, e a menina com 6 anos de idade tá com um facão, e no 

Brasil a gente também tem. 

Nad - É, um menino de 10 anos me acordou às 6 horas da manhã e falou “preciso da sua ajuda”, ele 

de bermuda, regata e um facão na mão, descalço. Aí eu saí só de bermuda, fui andando atrás 

perguntando o que a gente ia fazer e ele “catar coco”, aí a gente foi andando e eu perguntei “você vai 

subir” e ele “vou”, falei “vai subir nesse aqui” e ele “não, esse aí tá muito pequeno”, aí ele foi 

andando e perguntei “tu vai subir naquele lá”, apontei logo para um de mais de 15 metros fácil, e ele 

“não, esse meu irmão sobe”, o irmão dele tem 14 anos, ele pegou um de uns 12 metros e subiu, nada 

na mão, dava a facada em cima, subia, deixava as vezes a faca no dente, subiu lá em cima, deu pezada 

no coco para cair, alguns caíram, depois tirou outros com o facão, e a minha função era só carregar 

coco pra ele, um moleque de 10 anos me levou para ele catar coco e eu carregar para ele, irado 

demais! Vivência de mato, ele abriu o coco para beber no final, menino de 10 anos, de facão, subindo 

12 metros de coqueiro, sem nenhum equipamento. 

Thiago - É, eu usei uma referência tão distante, isso foi até engraçado, porque essa é a realidade que 

a gente tem aqui, nas comunidade, do outro lado da rua, sabe? 
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Nad - E aí, só para a gente tentar concluir El Nagual, como você achou El Nagual mesmo?  

Thiago - Então queria falar as outras duas coisas, primeiro a relação que acontece numa Ecovila assim, 

ainda mais quando você vive nela. Eu vivi uma parada de relacionamento com duas pessoas quando 

eu tava vivendo lá, nesse período em que todos nós estávamos morando lá, sendo que eu ficava com 

uma pessoa e outra pessoa, a gente não tinha relacionamento a 3, então imagina o que não foi morar 

umas 3 semanas, 1 mês, com as pessoas e tendo esses relacionamentos acontecendo, enquanto a 

vida normal ta acontecendo, e ao mesmo tempo a gente tá convivendo com outras pessoas também, 

e elas estão convivendo entre si também, isso foi quando entendi um pouco mais sobre relações 

amorosas livres e depois vim a namorar com uma delas, que é a Bel, uma pessoa que me engradeceu 

muito na vida. Aí foi muito maneira essa vivência, hoje em dia reconheço bem mais o privilégio de ser 

homem nessa situação, a situação de mais vulnerabilidade e sensibilidade entre elas duas, porque 

tipo assim: o macho alfa e duas fêmeas, sabe? To descrevendo de uma forma bem machista, porque é 

a situação, e se fosse uma delas tendo uma coisa com 2 homens, como seria? As relações íntimas era 

tudo sempre na dixava, como é em geral, mas não tinha muito uma parada de “ah, ta explanadão”, 

era todo mundo resguardado, fico pensando que os envolvidos sabiam, mas se fosse uma mulher 

com dois homens, provavelmente teria alguma coisa mais conflituosa, teria que ser alguma coisa 

muito mais evoluída para ser funcional, ou se não teria um dos dois que iria meter o pé, uma reflexão 

importante para caraca. 

Nad - Sim, toda essa questão da relação de convivência de todas as pessoas que trabalham e vivem 

juntas ali, né? 

Thiago - Sim, e elas ficaram com outras pessoas também, uma delas ficou com uma pessoa que 

participou do curso antes no rio, aí depois morando lá, uma delas ficou com outro integrante do Low 

também, camarada, eu fiquei com outras pessoas, essa é uma parada das pessoas terem consciência 

assim, existe muito respeito em geral, de todas as formas de relação, sem ter nenhuma regra, 

nenhum padrão, nenhum modelo de família tradicional de bem, aí pior ainda, “pela madrugada”! Essa 

família tradicional de bem, essa definição que foi criada para alguns grupos, também é bem vindo. 

Nad - Mas não precisa ser regra! 

Thiago - É, essa família pode ver que “somos um tipo de família”, são vários tipos de família, uma 

Ecovila forma uma família. Não é a toa que eu, morando lá, saí com uma Mamusca e um Papusco, 

como eu chamo o Eraldo e a Mariana, para mim tem um sentimento de maternidade e paternidade 

por eles, que é uma coisa que eles conquistaram, uma forma que eles são dentro da Ecovila El Nagual, 

é essencial ter essa consciência, a mesma que vem do fato de que existiam os conflitos entre eles dois 

também, e com a gente também, como é uma maternidade e uma paternidade real. 

Nad - E relação qualquer também, entre irmãos, porque é como se os voluntários fossem irmãos. 

Thiago - Irmão e primo! 

Nad - Então os anfitriões são como pais, passam a fazer parte de uma grande família, e você se coloca 

como filho desses anfitriões, e todas as pessoas que estão ali voluntariando juntas, ou convivendo 

juntas, são filhas de duas pessoas, Mamusca e Papusco. Gostei do termo! E a outra coisa? 
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Thiago - Já vou falar, que é um assunto sério sobre as mulheres. Achei maneiro te dar essa ideia sobre 

a genealogia que a gente acabou de fazer na Ecovila comparada com uma família, os anfitriões sendo 

os pais e agente sendo os filhos, voluntários, e ai eu refleti o que: no Tibá, o Iohan, literalmente já é o 

avô, o Mark e o Peter, na época, já são os filhos, mas a gente também é filho e, em algum momento, 

os tibanos na primeira vez como Jovem Aprendiz são os netos, sendo que talvez, com toda humildade 

e modéstia, eu já possa estar fazendo parte de uma coisa de tio, no Tibá, porque assim.. 

Nad - Você é irmão, ou primo, dos filhos. 

Thiago - É, irmão dos filhos, exatamente, me sinto irmão do Mark e acho que ele me considera, não é 

a toa que ele confiou em mim e eu estou com várias ferramentas aí do Tibá.  

Nad - Massa! É como família mesmo, né? 

Thiago - Exato! Aí, eu achei, já te dou uma sugestão, de brincar na apresentação e fazer isso, pensar 

em alguns lugares que você passou e fazer isso “família e as pessoas”, fazendo um organograma, 

pode começar por você, mas pode começar como uma árvore genealógica. Porque eu também to 

pensando em um orgonograma para a minha trajetória, vai ser assim: eu, entrando na escola de 

arquitetura, e aí onde a escola foi me levando e para que caminhos eu fui entrando. E aí El Nagual foi 

essa vivência. 

Nad - Então, só para fechar esse assunto, você consegue pontuar dificuldades, complicações de uma 

forma… Porque você veio falando vários prós, contras, dificuldades, mas você acha que consegue 

pontuar algumas que tiveram mais efeito, tipo tinha a complicação da vivência e das rotinas diárias e 

aí vocês conseguiram resolver essa complicação a partir do momento que vocês fizeram esse quadro 

de imã, um exemplo, e aí você consegue identificar outras grandes complicações que talvez 

acarretaram em outras? 

Thiago - Sim. Então, acho que para falar pensando mais nas problemáticas, de uma maneira geral 

vinha ou de a gente ter pouca prática em fazer alguma coisa e fazer ela de uma forma não tão boa, e 

talvez depois ter que corrigir, ou então uma falha de comunicação da forma como deve ser feito algo, 

e as vezes os conflitos relacionais mesmo, acho que isso é tranquilo falar, a Mari e o Eraldo uma vez 

ou outra um ficava bolado com o outro, e aí um ia fazer uma parada e o outro “ah, faz aí você”, e aí 

claro que na convivência da família, ver a mamusca e o papusco conflitando também interfere no 

filhos, e aí isso aí, não só lá, como no Tibá isso acontece, e aí acho que o desafio talvez da convivência 

humana e na Ecovila isso vem muito mais à tona justamente pelo fato de ser uma convivência mais 

intensa. 

Nad - Sim, você se alimenta junto, trabalha junto… 

Thiago - As vezes moram várias pessoas num mesmo quarto, tipo aqui, eu e o André, num quarto que 

a gente divide, já é uma relação mais intensa, num apartamento assim, mais intensa ainda, mas o 

modelo é diferente, a gente tem uma vida fora daqui. 

Nad - E numa Ecovila você trabalha junto. 
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Thiago - E você mora ali, então você tem mais tempo para cuidar da sua casa, a sua locomoção para 

fazer alguma coisa é andar até onde você vai fazer alguma coisa, você vai sair do quarto, tomar café 

da manhã num refeitório, aí depois vai até o quarto colocar a roupa da oficina e ai até a oficina. Mas 

assim, de problemática maior eu vejo isso e vejo uma talvez falta de profissionais que complementam 

no planejamento de empreitadas específicas, que aí acho que é o passo que a gente tem que dar de 

chamar pro voluntariado pensando “aí, a gente quer fazer esse projeto mas para um planejamento de 

mais longa data”, porque acho que a gente tem, pelo menos pela realidade que eu vivo, no rio de 

janeiro, na nossa realidade, a gente faz as coisas com pouco planejamento, eu principalmente! É claro 

que é espontâneo muito do que acontece e isso também traz ganhos e muita aprendizagem através 

disso, mas tem coisas específicas que quanto melhor o planejamento for, vai fluir mais ainda. Mas aí 

refletindo sobre esse assunto também, talvez a vivência que tem esse drama de você saber menos o 

planejamento e pessoas que não são especializadas nesse assunto conseguirem construir isso num 

tempo maior, faz com que elas aprendam bastante. 

Nad - E a prática de vários eventos sendo construídos.. Se você fosse organizar o encontro de 

estudantes hoje, novamente. Eu tive a experiência de organizar um encontro também e, depois que 

eu organizei, eu passei a enxergar os Enecambs de uma maneira totalmente diferente e passei a me 

relacionar mais com os organizadores. 

Thiago - Com certeza! Então, por isso que acho importante falar dos encontros, porque apesar de não 

ser um lugar, foi nesse movimento estudantil que eu comecei a conviver mais, nos encontros 

construindo eventos, e aí através dessa força que é a união entre pessoas do movimento estudantil, a 

gente também vai encontrando essas soluções ecológicas, alternativas, de reuso e a bioconstrução, 

porque reutilização de qualquer material considerado inservível, é bioconstrução! A oficina de 

mobiliário que eu puxei pegando material de caçamba, eu considero bioconstrução, eu peguei um 

material de muito próximo, gastei o meu combustível humano muitas das vezes, e umas outras o 

combustível do carro para me locomover com muito material, mas diversas vezes eu peguei e amarrei 

na bike um monte de madeira, levei até ali no carrinho, no lombo, várias vezes, mas ao mesmo tempo 

quantas vezes eu não aproveitei que eu tava com o carro e peguei 6 pallets zerinhos, bonitezas, lá no 

Jardim Botânico! Como que eu vou desperdiçar? Surgiu, um camarada falou de uma amiga que eu já 

conhecia doano, lá no JB, chegou essa semana falei “é agora” e peguei. E aí vai ser reutilizado e virar 

uma parada maneira. Pra mim é importante também ver os movimentos que tem dentro da cidade e 

faz a gente despertar para ter vontade de ir para uma Ecovila, por isso acho importante a gente falar 

de consciência ambiental que surge com a realidade da cidade. Eu brinco com o Tucano, Guilherme, 

um parceiro, umas das minha maiores inspirações, porque é engraçado que ele também levou o 

maior tempão para se formar e é um grande mestre de obras, uma pessoa gestora muito boa, e 

gozado que eu também passei um tempão, segui o caminho dele, mas me sinto bastante capacitado 

em vários aspectos que se eu tivesse me formado em 5 anos, com certeza absoluta sairia da 

faculdade sem ter experienciado isso. Perdi o fio da meada de o que estávamos falando. 

Nad - A gente tava falando de movimentos estudantil… Mas acho que a gente conseguiu fechar, aí 

você ia entrar no outro assunto. 

Thiago - Sim! No assunto de El Nagual, que é o nosso privilégio de ser homem dentro desse 

movimento, dentro da sociedade como um todo! O que aconteceu: lá tem a cachu do Monjolo, e aí 



19 
 

teve um dia que tava tendo um curso e uma mulher foi tomar um banho de cachoeira depois do 

almoço e aí ela sofreu uma tentativa de estupro. 

Nad - De alguém lá de dentro? 

Thiago - Não, não, de alguém no caminho porque ela foi sozinha pra cachu. 

Nad - Então alguém de fora da Ecovila. 

Thiago - Sim, alguém da cidade, um cara da cidade, e aí tava lá no meio da estrada da cachoeira, 

sendo um conflito social da sociedade. 

Nad - Porque El Nagual tá inserida dentro de uma cidade, né. 

Thiago - Dentro do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, é uma RPPN que tá a margem da chegada, 

inclusive, da trilha da travessia do Petrópolis-Teresópolis, a trilha passa ali, e aí aquela cachoeira do 

Monjolo é super frequentada pelos moradores de Santo Aleixo, e aí ela foi e o cara tentou atacar ela, 

estuprar ela, e ela se debateu, pulou, mordeu, arranhão, fugiu num trauma, imagina como ela não 

ficou depois dessa situação, tava vivendo um sonho, trabalhando numa ecovila amarradona e, buff, 

porque tava voltando de um banho na cachu, e aí como que a gente acolhe? Qual que é a reação? 

Primeira coisa “bora ver, vamos procurar”, todo os homens da cidade sabendo querendo caçar o cara, 

e ela? Como acolhe ela? Que é a grande vítima, é foda.. A gente precisa conversar mais com as minas 

porque na verdade é a cultura do estupro. 

Nad - Que é super normatizada.. 

Thiago - Exato, é muito importante a gente ter isso em mente “nós, como homens, temos a missão 

diária de desconstruir o machismo”, principalmente nas nossas piadinhas. Porque aí outra parada, 

vou dar um salto rápido no tempo dos voluntariados para discutir sobre esse assunto: esse ano na 

obra de bambu lá em Itacaré, do Arquitetura Mista, eu fui participando do curso, paguei 50% do valor 

do curso, porque eu já tinha experiência e tal, porque tinha um valor para a hospedagem e 

alimentação e para os custos dos palestrantes, eu paguei 600 reais para participar do curso e depois 

fiquei como voluntário que seria pago, esse voluntariado mais um valor, mas aí pela minha 

experiência, prontidão e esforço lá, o Jefferson, que é o mestre, falou “irmão, você não precisa pagar, 

você é meu parceiro, quando a gente for na cidade a gente compra umas coisas no mercado e tá 

tranquilo”. Aí o que rolou, nessa obra da Arquitetura Mista, era uma obra que estava mó galera e um 

monte de mina mão na obra mesmo, mão na massa, e aí já tinha rolado o curso, tava a galera do 

voluntariado, e tinham momentos que tava trabalhando  mais uma galera só homens e uma galera 

homens e mulheres misturados, e rolou alguns momentos a gente, trabalhando na obra levantando 

os pilares de bambu, um monte de piadinha falocêntrica que a gente cresceu fazendo piada disso, 

então a gente sempre vai achar isso engraçado, ou melhor, em geral vai achar isso engraçado, que é 

tipo “ah, o bambu”, com um tom homofóbico, que é sempre as piadas que são ou machistas, 

falocêntricas, homofóbicas e, enfim, acho que nesse ciclo de amizade, já é extinguido racismo, já tá 

extinto, acho difícil que tenha alguma piada assim, pode ter de preconceitos regionais ou xenofóbicos, 

aí nesse sentido, as meninas começaram a reclamar das nossas piadas, reclamar não, elas chegaram 

uma hora e falaram assim “ou, não tá bom isso aí não, cara? Essa brincadeira aí, vocês conseguem 

perceber que têm outras coisas que conseguem brincar, não sempre essas brincadeiras falando de 
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sexo, de não sei o que, fingindo que é gay, porque o piru, o bambu”, existem muitas outras piadas, na 

verdade, isso são apenas 3 assuntos, existem centenas, a gente tá diminuindo a nossa capacidade de 

falar, sendo tonido pela nossa própria vivência de informações que são botadas na nossa cabeça, as 

mídias, principalmente a TV, que é a maior formadora de opniões. E aí é bom ser colocado agora, 

todos esses lugares que eu morei não tinham televisão, todos tinham celular, computador, mas não 

tinham televisão. 

Nad - Sim, isso faz uma diferença absurda! 

Thiago - Absurda! Aí é interessante que depois que a gente viveu ali na obra, desse conflito, a gente 

conversou a noite, foi uma super conversa na janta, fez uma partilha desse acontecimento, que foi 

justamente elas colocando que, a partir do momento que a brincadeira incomoda alguém, isso não é 

mais uma brincadeira, deixou de ser brincadeira, então se pra alguém isso ta soando como 

preconceituoso, é porque isso está sendo preconceituoso de alguma forma, a não ser que ela esteja 

fora do seu local de fala, aí estamos nos apropriando de uma realidade sem a gente viver ela, ou seja, 

as minas estavam falando “isso está incomodando a gente”, então elas estão no local de fala delas e 

sabem o que elas estão falando, seria diferente se algum dos brothers tivesse falado assim “po, vocês 

estão falando um monte de coisa aí..”, ele pode ter a consciência, mas não é o mesmo sentimento 

que as meninas vão ter. 

Nad - É, ele tem a consciência mas não tem o sentimento de afetar ele. 

Thiago - É, de pertencimento, ou identidade, identificação com aquela questão, e aí foi muito maneiro 

isso e tenho procurado alertar a gente, sempre que estamos fazendo atividade assim, aconteceu 

muito, porque essa experiência do meu TCC foi fora da ecovila mas foi voluntariado, total! E aí os 

mestres que passaram, um homem ou outro, que é a galera mais humilde, que é justamente essa 

galera que é o alvo principal dessas mídias, que viveu numa sociedade muito mais machista e aí o Seu 

Lucindo por exemplo, que é o mestre engenheiro hidráulico, que é um amor, responsa, ele chegou no 

dia da oficina para trabalhar e a gente quebrar o chão, porque eu contratei ele para dar essa oficina, 

aí tinha eu e umas 6 meninas para quebrar o chão, e elas pegaram picareta, ponteira de ferro, pá, 

enxada, só porradão, foram as principais mão de obra para abrir aquele buraco ali, papo reto mesmo, 

tinha muito mais mina que homem trabalhando ali. Claro que quando o Mauro chegava e fazia, ele é 

o cara que trabalhou como pedreiro, sabe o que tá fazendo, e ele ensinava as pessoas, ele tinha 

muito mais experiência, eu tinha muito menos mas também tinha experiência e compartilhamos 

como usar e tal. 

Nad - Claro, se tiver uma segundo oficina as minas que participaram da primeira vão fazer um 

trabalho mais bem feito do que eu chegar, por exemplo, eu tenho experiência, mas uma pessoa que 

nunca teve uma experiência chegar e quebrar o chão. 

Thiago - Sim! Isso para falar que a primeira coisa que ele me falou foi assim, cheio de pompa, que rola 

isso, “que isso rapaz, vai deixar as meninas fazendo esse trabalho pesado?” aí eu falei “eu, se sou 

você, eu nem tento tirar as ferramentas da mão delas, porque corre o risco de você tomar na cabeça” 

aí ele começou a rir, nesses pequenos momentos que a gente vai desconstruindo o machismo de uma 

forma sutil, e foi engraçado isso. Aí tá, vivenciei El Nagual, e nesse meio tempo a gente deu o curso no 

Pindorama, que foram cursos que na verdade a gente tava recebendo sendo que, no ano seguinte, 



21 
 

em 2014, eu morei no Pindorama como voluntário não, eu tava trabalhando, recebia para estar 

morando lá. 

Nad - E aí as pessoas que iam para lá para fazer o curso pagavam também? 

Thiago - Pagavam, mas acho que tem voluntariado de você ir sem pagar, ou pagando um mínimo. 

Nad - Acho que tem sim, não que o mínimo seja pouco, mas eu dei uma pesquisada e tinha uma taxa 

para pagar lá. 

Thiago - É rápido de descobrir isso, entra no site do Pindorama, e do Tibá eu te digo, acho que é mil 

reais e atualmente são 4 semanas o Programa de Aprendiz do Tibá, legal de apresentar as opções que 

você tem no Rio de Janeiro. Por exemplo o Muriquiaçu.. 

Nad - Também não tem, eles tem algo como se fosse um estágio. 

Thiago - Ah ta! 

Nad - Você não recebe e não paga, mas você tem que se custear lá, sacou? Mais ou menos isso, eu 

mandei e-mail para eles. 

Thiago - Esses lugares eu tenho contato direto, tenho o Whatsapp de todos eles, se quiser eu posso 

perguntar isso para eles. 

Nad - Sim, mas acho que você perguntando é outra linha. 

Thiago - É, talvez, mas posso perguntar como é o voluntariado para qualquer pessoa. Aí eu morei no 

Pindorama, que aí foi trabalho, eram cursos que eu fui como monitor, eu não paguei mas eu tive que 

chegar lá, paguei meu transporte. Aí trabalhei como monitor em um curso de bambu lá que foi massa. 

Pindorama eu fui algumas vezes. O Low surgiu no Pindorama, surgiu do Tibá mas quando eles saíram 

de lá, foram para o Pindorama porque eles conheceram, na feirinha de São Pedro da Serra, a galera 

do Low ajudou o Seu Nilsinho a montar as barracas de Bambu para fazer a feira que rola lá, e aí 

falaram “po, rola de a gente ir para lá?” e aí viraram a noite lá para fazer lá, aí se conheceram e foram 

para o Pindorama, uma galera que já tava afim de ralar do Tibá. Começaram reformando uma casinha 

de 140 anos do Pindorama, de terra, casinha toda de pau a pique com marca de dedo de escravo, ou 

melhor, marca de dedo de pretos escravizados, muito forte a energia desse lugar, incrível! Um lugar 

que tem práticas de espiritualidade, porque o Pindorama tem práticas de yoga, alimentação vegana, 

hoje em dia acho que já tem outras possibilidades de alimentação também, mas quando eu morei era 

vegano. A gente tinha uma prática de meditação de 6h às 7h, depois uma prática de yoga até 7h30, e 

depois eram aquelas mesmas tarefas para o café da manhã ser às 8h, então variava a galera que 

podia ir para a yoga, tipo hoje sou eu e você enquanto a galera fica lá e aí 7h30 chega reforço, no 

outro dia eu e você vamos fazer e outras duas pessoas vão fazer, e quando acabar a yoga eu vou lá 

regar a horta e você vai varrer o segundo andar, enquanto outra galera que tava na yoga vai varrer o 

segundo andar. 

Nad - Aquela meia hora de atividade diária, né? 
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Thiago - Exato! E aí, o Pindorama é um lugar muito interessante para aprender várias técnicas. Aí eu 

fui professor do PDC, facilitador né, de Bioconstrução. 

Nad - Você tem PDC (Permaculture Design Certificate)? 

Thiago - Eu não fui participante, fui facilitador, então não tenho certificado de PDC, porque eu 

participei de grande parte das atividades e facilitei, então só não tenho o certificado, mas acho que é 

um título que é um papel, mas acho que eu poderia ganhar esse título pela participação, apesar de ter 

sido facilitador de Bioconstrução, a gente conviveu na maioria das atividades, a única coisa que eu 

lembro que era a Sofia Novac, irmãzona que era do Low, Historiadora, parceira, do Vem da Roça é a 

empresa que ela tem, aí eu e ela eramos facilitadores de Bioconstrução desse curso, e aí no dia 

seguinte era a aula do Nilsinho de Recurso Renováveis, de energia elétrica, iluminação com Led, um 

assunto irado, mas do seguinte jeito: de manhã, do lado de fora sol, a gente lá dentro da sala com 

todas as janelas fechadas, projetor e aula de luminotécnica, a gente se olhou depois do café da 

manhã de um dia lindo lá fora, cansadão, a gente só falou “vambora para a cachu!”, ficamos 

tranquilão, lembro que foi um dia que eu senti muito forte o que era o dom que eu tenho de 

massagem e de energia de hake, nunca fiz curso, mas eu lembro que fiz uma massagem nela que foi 

uma parada inacreditável na cachoeira, de olhos fechado sentindo uma energia magnética saindo da 

minha mão, que atualmente sinto muito mais essa força e to me desenvolvendo, uma força bem 

maior do que eu imaginava naquela época, que talvez ela até já imaginasse porque ela também é, 

mas cada um tem o seu processo de compreensão. E aí, aquilo ali foi muito significativo, a energia que 

a gente vai despertando quando tá em contato com a Natureza. Fora o Pindorama, o Muriqui Assu foi 

voluntário numa primeira vez e depois eles me chamaram para trabalhar, que fui dois dias lá, mas 

eles mesmos, o Wilson falou que me considera um dos embaixadores do Muriqui Assu, uma honra, 

colei bem no início, eles já tinham uma experiência bem inicial de construção e agora eles estão 

grandinhos, né? 

Nad - São quase referência aqui na região, né? 

Thiago - É, então, importantíssimo, muito bom ver surgir, foi lá em 2015. Legal ver como em 4 anos 

eles bombaram. 

Nad - E lá você trabalhou com Bioconstrução também? 

Thiago - Sim, eu compartilhei bastante, tudo o que eu puder, do meu conhecimento de 

Bioconstrução, construção com terra, mas na prática eu fui lá dar uma força na contenção de 

encostas com pneu, pedra e barro dentro, que essa técnica eu aprendi com o Youtube do Michael 

Reynolds, eles que faz fundação assim, e aí em El Nagual nós, como Low Construtores, fizemos 

fundações de pneu e pedra, o Heraldo até colocou cimento em alguns lugares para colocar o pilar. 

Tem uma foto minha cortando pneu com uma esmirilhadeira voando borracha para tudo quanto é 

lado, de óculos, máscara, e voando aquela borracha, mas vai caindo quente, deveria estar com uma 

camisa de manga comprida, talvez isso seja um pró das ecovilas, na verdade, que existem poucos 

casos e acidentes. 

Nad - Mesmo que as vezes não seja feito uso de EPI. 



23 
 

Thiago - É, entendeu? Porque a gente tá, talvez, aí que entra a dicotomia, se é intuição ou instinto, 

essa tensão que você fica quando tá na zona de pânico, saindo da zona de conforto do seu dia-a-dia, 

então é fora da sua percepção da realidade o que você tá fazendo, então você vai ficar muito mais 

atento no que você vai fazer, porque é diferente do meu habitual. Já vi que isso vai ser tema discutido 

no meu e no seu TCC, o que é intuição e instinto, importante dar uma pesquisada sobre isso.  

Nad - Você acredita que você tenha fechado? 

Thiago - Acho que sim, deixa eu pensar. 

Nad - Então enquanto você pensa, ao mesmo tempo, você consegue listar onde foi voluntariado e 

tempos, só para eu ter listadinho? Para o momento que eu for te apresentar no TCC. Lugar, tempo e 

como foi. 

Thiago - Tá. Tibá: 5 semanas pago, depois eu fiquei mais 1 mês voluntário 

Nad - E depois você chegou a ser pago? 

Thiago - Não, depois do programa de aprendiz eu passei a ser um Tibano, um voluntário do Tibá, 

então eles pagam a minha estadia e alimentação e eu recebo a experiência em troca. Depois El 

Nagual: foi voluntariado, eu não estava recebendo, porque eu dei ajuda de mercado, 3 meses e meio. 

Nad - Porque os tipos de voluntário variam, eu tive experiência de ser pago 100 doláres para comprar 

alimentação e o que sobrava era meu, fiquei em lugar que eu pagava 20 dólares por semana para 

estar lá, alimentação e estadia, que era bem menos do que eu gastaria, são formas diferentes. 

Thiago - Entendi, tá. Ecovila El Nagual: teve um ou outro curso, que nesses eu recebi, mas foi tão na 

conta que eles foram organizados, teve curso que cada um recebeu 13 reais, então foi praticamente 

trabalhar como voluntário, mas, no geral, 3 meses e meio de voluntariado com 4 fins de semana de 

curso, que eu recebi uma merrequinha, nada significativo. Aí Pindorama: pode colocar 1 mês de 

voluntário e foram vários cursos, a maioria era final de semana, mesmo esquema do El Nagual mas eu 

recebia. 

Nad - Só uma pergunta, lá o anfitrião era quem? 

Thiago - Era o Nilsinho e a Catia, que era a companheira dele na época, mas nessa última vez que eu 

fui, setembro do ano passado, era o Nilsinho e a Tais Teles, e hoje eles tem uma filha. A propriedade é 

do Nilsinho, o terreno é do pai dele, o Pindorama é dele e do Daniel, que são irmãos, e o Nilsinho é o 

principal responsável e o Daniel engenheiro agrônomo e agricultor ecológico, ou agroflorestal, então 

ele é do ramo da Permacultura. Pindorama: 1 mês e meio remunerado, mais uma semana no curso de 

bambu mais 2 fins de semana de voluntário. Aí Muriqui Assu foi pouco, um dia de visita mais umas 

quatro vezes que eu fui trabalhando. 

Nad - Beleza. Você colocou, em determinado momento, a questão da Sustentabilidade que você não 

concorda tanto com o termo, talvez não na base dele, mas como ele é usado, mas se analisarmos o 

que é sustentabilidade, não que a gente classifique algo como sustentável, mas como algo mais 

sustentável, mas não como ele é usado pelo mercado verde e etc. 
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Thiago - Então, vou te sugerir uma professora da UFF, a Flávia Braga, que ela discute sobre o conceito 

de Sustentabilidade, que é perigoso porque é um conceito, cada conceito que a gente for citar, a 

gente vai ter que citar referências bibliográficas disso. Nesse assunto de sustentabilidade, do 

conceito, qual que é a minha opinião a respeito disso: Sustentável, Sustentar, então uma coisa que 

sustente, para mim um ser ele pode se autosustentar, mas a partir do momento que ele interfere em 

alguma coisa acaba a sustentabilidade, pode ter uma resiliência de você ter um uso que gera algo que 

pode ser usada em outra, mas assim, eu não consigo chamar de arquitetura sustentável, é de baixo 

impacto ambiental, é de maior consciência ecológica. 

Nad - Então, em vários momentos você usou “ecológico” no momento que alguém usaria sustentável, 

em vários momentos. 

Thiago - Exato, graças à Epistemologia do Meio Ambiente com o Kenny. 

Nad - Ah, você vez essa matéria, massa! Eu tenho muito essa discussão dentro de mim de que 

desenvolvimento sustentável é balela, que sustentabilidade é um termo muito complicado de ser 

usado, concluindo agora, talvez a ideia de sustentabilidade seja um foco de analisar se esse tipo de 

experiência seria mais sustentável do que outro tipo de voluntariado, porque você diminui a pegada 

ecológica por estar trocando com a população local. 

Thiago - Aham, aham, porque tem coisas que não se sustentam, aí para aproveitar a palavra, o 

modelo que a gente tem hoje, urbano aqui do sistema, acho que entra num termo que serve, que é 

insustentável porque ele não se sustenta, porque a gente consome sem conseguir sustentar esse 

consumo, porque a gente precisa de uma moeda de troca para se sustentar nele, e essa moeda de 

troca tá sendo autoproduzida por uma força de trabalho, mas no geral ela é explorada e não tá sendo 

através do cultivo do nosso alimento, é bem louco né? 

Nad - É, é uma discussão bem profunda assim, que nem fim tem. 

Thiago - Eterna. Aí que entra mais um assunto do Kenny, a Complexidade do Conhecimento, cada vez 

que a gente conhece mais ainda maior é a margem do conhecimento, então a gente desconhece mais 

ainda, acho que esse é um bom desfecho, que essa é a Complexidade, que é Edgar Morin. 

Nad - É, a Religação dos Saberes, a Complexidade Ambiental. Então é o que eu não quis falar antes, 

qual era o foco do meu trabalho, justamente para você não ficar.. Querendo ou não você é meu 

brother, e você está sendo pesquisado, aí se eu falasse para você qual era o enfoque do meu 

trabalho, você ia ficar influenciado o tempo inteiro. 

Thiago - Lógico, irado! Maneiro que eu cheguei no foco da parada. O Kenny é o seu orientador? Ou da 

banca? 

Nad - Não, mas talvez seja da banca. 

Thiago - Coloca uma mulher. 

Nad - A minha orientadora é uma mulher. 
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Thiago - Ah é? Boa!! 

Nad - A Viviane Fernandez, conhece? 

Thiago - Não, mas já ouvi falar em Vivi. 

Nad - Ela é um absurdo! Mas é isso, muito obrigado irmão, só para a gente fechar aqui. 

Thiago - Obrigado do coração! 
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APÊNDICE D 

ENTREVISTA YAN 

 

Yan - Eu, Yan Nascimento do Amaral, autorizo o estudante Gabriel Nad Sequeira a utilizar o material 

construído a partir dessa entrevista para elaborar o seu trabalho final de conclusão de curso.  

Nad - “É nós”! Primeiramente muito obrigado, um prazer. Só pra começar, um pouquinho de 

apresentação, falar o seu nome, formação, interesses gerais, hobbie, sei lá, falar um pouco de você de 

início assim 

Yan - Meu nome é Yan Nascimento do Amaral, sou nascido em Niterói, estado do Rio de Janeiro, 

tenho 27 anos, sou Cientista Ambiental, me formei na Universidade Federal Fluminense. Antes de 

fazer Ciência Ambiental, eu fiz Geofísica e eu tenho muito interesse em agroecologia, agricultura 

urbana, agricultura orgânica, manejo ecológico do solo. Meus hobbies são fazer trilha, ir à praia, gosto 

muito de acampar também, gosto de trocar experiências com as pessoas, acho que todo mundo tem 

muito o que ensinar pro outro. 

Nad - Massa. E você já participou de eventos, ou encontros, em que o objetivo era principalmente 

trocar? 

Yan - Sim, alguns. Eu participei do ENGA - Encontro Nacional de Grupos de Agroecologia, participei do 

ENECAMB - Encontro Nacional de Estudantes de Ciência Ambiental. No ENGA, cara, foi uma das 

experiências mais maneiras que eu tive de trocas, em que a gente cada hora tava fazendo uma coisa, 

a gente fez mutirão de plantio, sendo que nesse mutirão tinha uma galera que era focada em só 

“enxadar” a terra, para remexer a terra, outra galera vinha com as sementes, uma outra com o 

tambor tocando pra a gente manter um ritmo, uma sinergia maneira para esse processo, a gente 

também fez muita bioconstrução nesse encontro, participei da construção dos banheiros secos, da 

construção da base de taipa de pilão, que seria de uma futura casa, dentro de uma ecovila, Ecovila 

Tibá de São Carlos, lá em São Paulo. 

Nad - Ah, foi no Tibá? 

Yan - No Tibá de São Carlos, em São Paulo, não foi no do Rio. 

Nad - Boto fé. 

Yan - No CBA também, que é o Congresso Brasileiro de Agroecologia, eu participava de um coletivo 

chamado MÃE - Mutirão de Agroecologia Ecológica e, nesse coletivo, fizemos inúmeras ações e 

eventos que também priorizavam a troca de saberes. Eu, dentro do coletivo, construí 4 semanas de 

agroecologia da UFF, todo evento tinha uma vivência que a gente fazia um mutirão, um 

reconhecimento dentro de um sítio, dentro de um território, que na verdade era território de reforma 

agrária, que na verdade a gente estava fechando com assentamentos, né? A gente trabalhou com o 

assentamento Visconti, em Casimiro de Abreu, trabalhou com uma galera de Magé também, daqui de 

Niterói mesmo, bem maneiro. Outro evento que priorizava muito a troca de saberes que eu 

participei, que também fui bolsista, se chamava Projeto Comboio Ecológico do Sudeste, era um 

projeto do CNPq que você tinha faculdades representantes, movimentos sociais e entidades de todos 

os 4 estados do Sudeste, ES, RJ, SP e MG, e ela fazia algumas excursões científicas, né? E tinham 4 
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grandes caravanas que foram feitas dentro desse projeto, eu participei da caravana de São Paulo, tava 

dentro da Rota 5, que eram 5 rotas, eu fui junto com a galera do Rio na rota 5, até chegar no Vale do 

Ribeira, onde teve um momento de culminância. Nesse momento era um momento praticamente só 

de troca, fizemos várias instalações pedagógicas em que cada rota montou a sua estação com o que 

vivenciou nos 4 dias antes de chegar nesse ponto. 

Nad - Mas aí quais eram os tipos de vivência? 

Yan - Então, cada rota tinha um pensamento, tinha um tema gerador para a rota. A minha era 

“Turismo Rural e Agroecologia”, aí tinha outra que era “Movimentos Sociais e Feminismo”, tinha 

outra que era ligada à Agricultura Urbana, cada rota tinha um tema gerador diferente, e nesse ponto 

de culminância, no Vale do Ribeira, a gente montou essas instalações para montar para outras 

pessoas, para as outras rotas, exatamente o que a gente vivenciou e o que a gente viu, né? 

Nad - Irado! 

Yan - Aí em São Paulo, foram 3 dias de rota, de viagem, e 3 dias no ponto de culminância, onde 

também rolou um seminário de agroecologia do Vale do Ribeira, também teve um ato político para 

falar que a gente quer agroecologia como Política Pública de forma geral, não só a partir do Planapo - 

Plano Nacional de Agroecologia e Agricultura Orgânica, outras políticas públicas para fortalecer o 

movimento. Eu também participei da Caravana do Rio de Janeiro, mas não participei de nenhum rota, 

participei como corpo estruturante, como organização do evento, eu basicamente só fiquei no ponto 

de culminância que foi em Casimiro de Abreu, organizando tudo. Como ato político nosso a gente fez 

um almoço agroecológico na praça de Casimiro de Abreu, vendendo para toda a população por 10 

reais, um almoço completamente agroecológico com um suco por 10 reais, foi a maior missão mais 

foi muito maneiro, teve uma resposta bem bacana dentro da cidade e pelo evento todo, também teve 

essas instalações pedagógicas em que eu participei mais como mediação nessa instalação, não 

participei como o criador delas, como em São Paulo, foi em maneiro isso assim. 

Nad - É! Porque você teve um pouco de cada, a organização e a participação como o cara que é 

convidado pela organização para fazer acontecer as rotas, teve as duas visões, né? Bem maneiro. 

Yan - É, exatamente. O primeiro momento eu fiz até o da mediação, que a primeira rota foi do Rio, a 

segunda que foi de São Paulo que eu fui como participante. Eu tive na verdade a primeira experiência 

como organizador e depois como participante, foram muito maneiras as duas experiências. Nos 

ENECAMBs eu apresentei trabalhos desde o primeiro, no primeiro eu apresentei com a Marcela 

Aguiar e a Isabelle Gúzman, a gente fez um trabalho sobre Licenciatura em Ciência Ambiental. 

Nad - Pode crer! Vocês me chamaram e eu não colei junto.. 

Yan - É! A gente fez esse trabalho, isso em 2015. Em 2016 a gente organizou o ENECAMB aqui e eu 

organizei uma atividade junto com outro coletivo da UFF que é o Horta na Morada, que é um coletivo 

que fica dentro da Moradia Estudantil da faculdade, a gente fez uma composteira para eles e abriu 

mais dois canteiros durante o evento, fizemos uma compensação de todo o resíduo que a gente 

gerou plantando muita mudas que a CLIN disponibilizou na época, o Vitor Ribeiro tinha esse contato, 

ele era estagiário da CLIN na época. 2017 a gente foi para o Goiás, eu fui para o ENECAMB e participei 

de um mutirão que a gente fez, abriu um canteiro dentro da UFG - Universidade Federal do Goiás, 

canteiro agroflorestal, junto com os estudantes da UNIRIO Mauro César Cutrim, Bernardo Lauria e 
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Gustavo Cruz e a Laís Delpupo da UFF também ajudou a gente nessa atividade, ela também fazia 

parte do coletivo MÃE e foi muito bacana. Em 2018, foi em Pernambuco o ENECAMB, eu toquei uma 

atividade de Roda de Conversa sobre Agroecologia e era na verdade mais uma introdução sobre 

agroecologia e um passeio dentro de uma área experimental dos alunos da UFPE, Federal de 

Pernambuco, junto com a Priscila Moraes e o Leonardo Siqueira, a gente tocou essas atividades, o 

Caue também participou da atividade que era do coletivo SAF, sistema agroflorestal deles que é o 

grupo deles de agroecologia. Esses encontros que eu participei, foram mais ou menos essas 

experiências que eu tive que eu to lembrando agora de mais marcante, mas têm outras experiências 

na vida, né? Tive vivência junto ao Zé Ferreira também, que é um agricultor de Paraty, que foi 

também um encontro, um curso que ele faz no sítio dele. 

Nad - E o seu próprio TCC, né? 

Yan - É, o meu próprio Trabalho de Conclusão de Curso, né? Que foi um encontro, não deixa de ser 

um encontro, mas foi um encontro individual, com um casal, uma família. 

Nad - Sim, mas foi no intuito de troca de saberes, né?  

Yan - Sim, total! Processo de assessoria para a gente construir o saber de uma forma coletiva, de 

forma conjunta, fortalecendo o próprio agricultor com o saber dele sendo legítimo. 

Nad - Maneiro! Então, o meu TCC se baseia no Ecoturismo Voluntário entre aspas porque não é um 

conceito que existe, eu só to nomeando ele para eu conseguir dar quase que uma simbologia, para eu 

conseguir me referir a ele mais fácil, mas não sei se vai ser esse o nome etc e tal, mas ele dá ênfase 

em trabalho voluntário, ou seja, trabalhar em troca de alimentação e hospedagem, em propriedades 

rurais, assentamentos, ou experiências que pessoas tenham tido de uma forma semelhante, né? Eu já 

entrevistei o Thiago Óscar e o Alain Withley, e ainda vou entrevistar o Rafael Abdalla também, e você 

vai ser mais um entrevistado, já tá acontecendo no caso, e o intuito é trocar um pouco de ideia sobre 

essa questão de trabalho voluntário no campo e, como você teve uma experiência, queria que você 

contextualizasse a época que tava, o que você estava fazendo na época e já entrar em porque você 

escolheu esse lugar, como você achou esse lugar, se antes de você ir você tinha objetivos na sua 

mente, e aí, consequentemente, se esses objetivos foram atingidos ou não, dá uma pincelada em 

toda a experiência assim. 

Yan - Então, eu tive uma experiência em janeiro de 2018, passei basicamente o mês de janeiro inteiro 

lá, eu estava praticamente no final da minha graduação, faltava apenas uma matéria e terminar de 

escrever o meu TCC. O nome do lugar é Sucupira Agroflorestas, fica localizado em Valença, no sul da 

Bahia, e tive o contato deles a partir de um amigo, chamado Lucas Esteves, que é sobrinho de um dos 

proprietários da fazenda, ele me passou o contato e falou para eu falar com eles, mas depois eu vi 

que eles tinham programas de estagiário voluntário, dentro da propriedade. Eu já estava na Bahia, fui 

fazer uma viagem meio que para curtir o réveillon, para curtir as minhas férias, até pra pensar um 

pouco em o que eu queria da minha vida, e depois eu fui para lá, devo ter chegado no dia 10 e voltei 

no dia 10, fiquei basicamente 30 dias! E foi uma experiência muito muito maneira do tipo, eu cheguei 

lá, sozinho, não fui com ninguém, fui recebido de forma ótima, quando eu cheguei. o Gilberto Terra, 

que é um dos proprietários e tio do meu amigo, me encontrou na estrada, tive que saltar na estrada 

no meio da BR, e ele me encontrou. Coloquei a minha mala na pickup dele, botei o mochilão na 
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caçamba, e a primeira coisa que a gente fez foi parar numa loja de materiais de construção e a 

primeira coisa foi que ele comprou uma bota pra mim, e me deu facão novo com uma bainha. 

Nad - Que seria de sua responsabilidade, né? 

Yan - Ele falou que eram as duas ferramentas principais que eu tinha que ter para andar na Sucupira, 

tinha que proteger o meu pé, uma galocha mesmo de borracha, e um facão para fazer os manejos. 

Quando cheguei lá, o facão não vem completamente amolado, então a gente amolou o equipamento, 

e foi dar uma volta para ele começar a me mostrar… Não, minto, isso foi no outro dia de manhã, a 

gente chegou, almoçou, tava chovendo, aí ele me mostrou uns livros de árvores nativas do Brasil e de 

engenharia florestal, ele é engenheiro florestal e tem mestrado em Ecologia pela Universidade 

Federal de São Carlos, aí ele me mostrou alguns livros e descansamos, fomos descansar mesmo, 

porque eu estava cansado da viagem, ele também tava cansado. Aí no outro dia de manhã, a gente 

tomou café e fomos dar uma volta no sítio para ele me mostrar os primeiros talhões, denominaram 

como talhões os módulos em que eles separam a propriedade. A propriedade tem 80 hectares, e tem 

52 hectares de agrofloresta implementada, isso na época! Hoje esses número podem ter mudado, 

né? Isso em 2018, a gente tá no final de 2019, eles pensavam em expandir um pouco mais as áreas de 

produção e pensava também em comprar ainda algumas outras terras para a propriedade, queriam 

chegar a 100 hectares, chegar a pelo menos 80 hectares de áreas produzindo assim, de agrofloresta 

produzindo. Aí ele me mostrou alguns e, a partir dessas visitas, a gente foi conseguindo entender a 

qualidade do solo de cada parte da fazenda, né? Tinham áreas em que o solo tava muito bom, que 

eram áreas antigas de cabruca, cabruca é um modelo de sistema produtivo indígena, onde se planta o 

cacau dentro de algumas áreas da mata, o cacau é de ambiente de sombra também, né, vive na 

sombra, ele aguenta uma parcela da vida no início, ele gosta de sol, mas ele se desenvolve melhor na 

sombra. 

Nad - É, tanto que ele é de sub-bosque, né? 

Yan - É, ele se desenvolve melhor na sombra. E cada talhão é bem variado assim, cada talhão tem 

uma experiência diferente, eu dentro da fazenda nesses dias aprendi bastante sobre manejo de 

algumas especiarias, eu fiz beneficiamento de pimenta do reino, cravo da índia, de guaraná e de 

urucum também, fiz esse beneficiamento. Fiz um inventário florestal em duas áreas de produção, que 

eram duas cabrucas antigas em que ele aproveitou a sombra disso tudo, ele cortou alguns desses 

cacaus que eram um pouco mais velhos e, eu junto né, a gente plantou algumas palmeiras juçaras e 

eu fiz o inventário dessas juçaras também, porque essa área já tinha algumas juçaras plantadas de até 

5 anos antes, em 2013, né, as primeiras foram plantadas na área. 

Nad - O terreno era dele desde 2013? 

Yan - Não, o sítio é dele desde 2012, então têm áreas que já tinham 6 anos de manejo, tinham áreas 

que não tinham esse tempo todo. Era muito diverso, eram agroflorestas bem diversas, cada área era 

um modelo implementado diferente e tinha uma ideia diferente pra aquela área, tinham áreas que 

ele visava basicamente produção de árvores madereiras, uma agrofloresta que produz muita madeira, 

outras áreas ele não tinham tanto esse interesse, mas eram áreas mais para você ter foco em 

frutíferas, onde era plantado juçara, cacau, jabuticaba, cupuaçu. 

Nad - Várias nativas então, né? 
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Yan - É, basicamente todas as frutíferas eram nativas, e tentava-se usar da própria região, que tinha 

uma aceitação, né?  

Nad - Maneiro! É, fazendo uma análise do terreno mesmo para poder trabalhar em cima, ao invés de 

só sair aplicando o que tu quer sem analisar a área, né? 

Yan - Exatamente, até tinha totalmente a ver com a formação dele, por ser mestrado em Ecologia ele 

pensava dessa forma, e de certa forma isso maximiza realmente a sua produção, né, pois você está 

pensando em árvores que são adaptadas àqueles tipos de bioma, tipo de ecossistema, então era bem 

legal isso. Outra coisa que a gente fez que também foi muito bacana é que atrás do sítio tem uma 

serra, Serra do Apiá, a gente foi dois dias no final de semana, na mata da serra, para tentar achar 

matriz de Juçara local, só que as juçaras locais, aquela região de Valença foi muito desmatada, mas 

também não foi muito explorada pelo juçara que, na própria região, é só conhecido como palmito, 

porque a juçara, como outras palmeiras ela tem no seu topo, ela forma o palmito, que ela forma o seu 

broto e o início do seu caule, né, era muito consumido na região, então você perdeu muitas juçaras 

que você tinha lá, pelo banco de semente da floresta, você tem uma resposta, uma nova juçara, só 

que a gente não achou nenhuma matriz realmente interessante lá, todas as árvores muito novas, 

muito finas, e as do sítio que a gente estava usando lá eram de uma região do norte do Espírito Santo 

e são juçaras bem maiores, bem mais fortes e tudo o mais, foi até maneiro que tem uma variedade da 

juçara que ela perfila, que é que nem o açaí, que ela forma vários.. 

Nad - Ah, em touceira, né? 

Yan - É, forma em touceira, o nome é perfilamento, né? 

Nad - Eu não sabia disso não, juçara cresce em touceira também? 

Yan - Não, normalmente não, não se tinha notícia de nenhuma juçara que fazia isso, e foi encontrada 

no norte do Espírito Santos e tem duas delas lá na Sucupira que tão produzindo já, até porque tem 

características diferentes, o açaí mesmo, que tem lá o açaí do Pará, ele tem essa característica de 

perfilamento e o palmito dele não é um palmito tão saboroso quanto o da juçara. 

Nad - E você acha que pode ser uma mistura dos dois? 

Yan - Talvez possa ser uma cruza. 

Nad - Uma cruza do açaí com a juçara? 

Yan - Talvez, não sei. 

Nad - Sabe se tem alguma pesquisa em relação a isso? 

Yan - Não, não sei. Não cheguei a procurar dentro da literatura pra ver se achava algo disso. Lá 

também tem açaí, também tem pupunha, eles produzem bem diversamente mesmo, eu debulhei 

milho pra caraca também, mais de 30 sacos de milho eu debulhei sozinho para a gente fazer plantio 

numa primeira área, que ia ser a placenta dessa área, pensando na evolução de uma floresta, num 

processo de… Fugiu o termo agora.. Estratificação, né? Estratificação dentro da floresta e do… Esqueci 

o nome agora, esqueci o nome, fugiu o termo.. 
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Nad - Tenta explicar o termo. 

Yan - É o processo de evolução mesmo da mata. 

Nad - Sim, sim, de Sucessão Ecológica. 

Yan - É, processo de Sucessão Ecológica, obrigado. É esse o termo, é isso. E eu fiz um plantio muito 

grande de urucum, também. 

Nad - Isso tudo dentro da propriedade? 

Yan - Tudo dentro da propriedade, esses dias todos. 

Nad - Em diferentes talhões? 

Yan - Sim, em diferentes talhões, mexi bastante no 26, 22, 19, 34… 

Nad - Quantos talhões ele tinha? 

Yan - 52! Não, mais, 62 talhões eu acho. Cada talhão tinha um tamanho diferente, não tinha um 

padrão do tamanho dos talhões. 

Nad - Mas tinha menor do que meio hectare? 

Yan - Tinham uns de meio hectare, tinham uns que chegavam até 2 hectares, eram bem diversos 

assim. 

Nad - Beleza. Você tinha algum objetivo? 

Yan - Aprender, aprender. 

Nad - Seu único objetivo era aprender? 

Yan - Aprender, eu não tinha objetivo de me estabelecer lá, ou algo assim do gênero, mas meu 

objetivo era simplesmente aprender, trocar com eles. 

Nad - Aprender, tá! Maneiro. Aprender/trocar? 

Yan - É, isso. Aprender e trocar, né? Porque o processo de aprendizado é mútuo, né?  

Nad - Sim, acho que ele é mais enriquecedor se ele for mútuo, né? Acredito que tenham situações em 

que não existe tanto essa troca, não seja tão mútuo. 

Yan - Não, sim.. Também foi muito maneiro que eu mexi bastante com animais, lá! Porque a Luiza, 

que é esposa do Gilberto, Luiza Avellar, é médica veterinária e também tem mestrado em ecologia. E 

eles tinham porco, ganso, fui com eles pegar um casal de ganso que eles tinham ganho, pato, galinha, 

devia ter umas 4 variedades de galinha, tinha porquinho da índia, cachorro tinha uns 7. 

Nad - E você manejou esses bichos todos? 

Yan - Sim, ajudava a cuidar desses bichos todos, ajudava a alimentar eles, pegar ovo. 

Nad - E tu chegou a ter experiência de matar algum bicho? 
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Yan - Então, a gente matou um pato e uma galinha lá. 

Nad - Você matou ou tava junto? 

Yan - Não, seu segurei o pato e a galinha, os dois eu segurei. 

Nad - E aí vocês comeram depois? 

Yan - É, a gente comeu depois. Fizemos um pato com aipim, que tava bom pra cacete, e a galinha com 

aipim e agrião, que tava maravilhosa. 

Nad - E aí a alimentação deles é onívora, né? Mas eles comem carne sempre, ou é eventual? 

Yan - Não, eles comem carne com uma certa frequência, mas é também, eles têm bastante bicho e 

pensam nisso. A gente matou a galinha, comeu a galinha, mas assim, separava algumas partes e 

congelava dos bichos, entendeu? 

Nad - Entendi. E ele não comprava de fora? 

Yan - Não. Às vezes comprava, mas em ocasiões especiais, num churrasco que rolou um dia, aí eles 

compravam de fora, até porque eles não tinham boi ainda lá, mas eles queriam. 

Nad - Eles estavam com o intuito de colocar boi no meio da agrofloresta? 

Yan - Em alguns talhões eles pensavam em botar, mas a gente tinha uma área lá que tinha uma horta 

também, horta normal, com manejo agroecológico e orgânico, mas uma hortinha. 

Nad - Não era agroflorestal, né? E era próximo a casa? 

Yan - Era próximo a casa, como se fosse o quintal. Tinha muita fruta, muita fruta, tinha um pomar 

perto, atrás da casa tinha cupuaçu, tangerina, limão, laranja seleta, araçá, uns 4 araçás diferentes, 

jabuticaba, pitanga, acerola, caju, manga.. 

Nad - Isso tudo pertinho da casa para consumo mesmo, né? 

Yan - Isso, muita variedade, muita variedade de árvores frutíferas próximas a casa, não sei nem se eles 

consideravam aquilo, acho que ali eles considerada área social, área da casa. 

Nad - Então não era pra produção, né? Eles vendem a produção? 

Yan - Então, vendem. 

Nad - E eles vendem como? Em feiras? 

Yan - Eles vendem em feiras e tem clientes diretos, eles têm alguns restaurantes em São Paulo que 

compram direto as coisas deles, eles têm alguns restaurantes de Morro de São Paulo também, 

porque Valença é onde você atravessa para ir para Morro de São Paulo e Boipeba, aonde você pega o 

barco e também tem um aeroboat até Salvador, de Valença, então ele também vendia para Salvador, 

para alguns restaurantes. Ele trabalhava basicamente com restaurantes, eles faziam algumas vendas 

pra mercado, e muito pouco real em feira assim, eles faziam mais ligação direta com esse tipos de 

estabelecimento, estabelecimentos maiores. 
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Nad - Tá. Po, irado, porque acaba sendo algo mais.. 

Yan - Eles também fazem venda de sementes, ele vendem sementes de mognos amazônico e 

africano, khaya senegalenses, e khaya.. Não lembro qual o outro nome científico. 

Nad - E aí eles vendem sementes para bancos, ou internet? 

Yan - Não, eles vendem pelo site deles e pela rede que se forma, né? Eles tão no mapa agroecológico, 

se você entrar na internet você acha isso, é um mapa criado no CBA, onde cada pessoa vai colocando 

a sua experiência dentro desse mapa e você vai podendo localizar eles. 

Nad - Irado! E aí isso é Brasil todo? 

Yan - Brasil todo! O MÃE, por exemplo, ele tá no mapa também, localizado dentro da UFF.  

Nad - Beleza. Então o objetivo aprender, atingido? 

Yan - Foi! Eu acabei tendo também um retorno com eles também, tive um pequeno retorno 

financeiro por uma atividade que eu fiz a mais. 

Nad - Ah, mas isso por fora, né? Foi o levantamento florístico, não foi? 

Yan - Sim, foi o levantamento da juçara. 

Nad - Sim, mas foi a única atividade remunerada? De resto era só trampar em troca de alimentação e 

hospedagem? 

Yan - É, isso. 

Nad - E aí você pagou algum valor para estar lá? 

Yan - Não, não paguei nada. 

Nad - Só o seu transporte até lá? 

Yan - Só o meu transporte até lá. 

Nad - Então foi voluntário de fato? 

Yan - Foi! E também ganhei algumas coisas que eu produzi, né? Fiz banana passa, que eu aprendi a 

desidratar a banana lá, aí levei algumas bananas, levei abacaxi que a gente fez, levei sementes à 

vontade, milho, semente de abóbora, semente de guaraná, semente de algumas coisas eu trouxe. 

Também ganhei pimenta do reino, ganhei urucum, pimenta da jamaica, que foi outra especiaria que 

eu não tinha falado que eu fiz o manejo, cravo, ganhei algumas coisas. 

Nad - Não como retorno financeiro, mas como retorno de troca? 

Yan - Sim, de abundância, de troca! De ter feito aquilo, entendeu? Por ter feito parte daquilo eles 

acharam que eu merecia, a gente também criou uma relação muito harmônica, de muita parceria 

assim. 

Nad - Então, isso que eu ia entrar agora, tinha só você lá, e eles dois? 



9 
 

Yan - É, eles tinham outros 6 funcionários também, que trabalham com eles de carteira assinada. 

Nad - E são locais esses funcionários? 

Yan - Sim, são locais, são vizinhos, são próximo. E tinham também 4 pedreiros que estavam 

trabalhando na casa em que eles iam se mudar, e a casa que eu estava ia ser uma casa pra receber 

voluntários, pesquisadores, porque nesse período que eu tava também estava ocorrendo o processo 

de um doutorando da Rural, fazendo o seu projeto de trabalho em um dos talhões e, até em um dos 

talhões, foi aplicado Roundup por causa do trabalho. 

Nad - Para testar? Para comparação? 

Yan - É, para comparação mesmo, fazer uma comparação para esse trabalho de doutorado, do… Não 

lembro agora o nome do doutorando, acho que era Daniel, não lembro o sobrenome dele. 

Nad - E esse cara estava lá? 

Yan - Não, não encontrei com ele lá. 

Nad - Mas aí eles te mostraram e você viu as diferenças? 

Yan - É, eu vi fotos dos dois e eu vi lá depois o que não tava com Roundup mais, já tinha sido aplicado, 

muitas das plantas já tinham voltado, já tava crescendo de novo, capim e tudo isso, mas eu não 

consegui ver uma grande diferença de produtividade ainda, mas eu via que algumas plantas tinham 

mais flores. 

Nad - Mas aí em relação à espontânea brotando, era tudo bem semelhante? 

Yan - Não, as próprias árvores produtivas mesmo, o próprio mamão que tinha. 

Nad - Não, digo, o solo embaixo, você chegou a notar alguma diferença? 

Yan - O outro solo estava bem mais exposto do que o outro que tinha várias plantas, né? 

Nad - O que tinha Roundup estava mais exposto? 

Yan - Estava bem mais exposto, o que ajuda também a ter uma erosão de mineral e do solo mesmo, 

você perder algumas propriedades dos solos tropicais, né? Então eu consegui ver isso. 

Nad - Foi uma experiência maneira então, né? 

Yan - Foi uma experiência maneira! Achei também interessante né, pois eles estavam abertos 

realmente à pesquisa, né? O jeito que eles produziam era realmente um jeito sem veneno, todo esse 

tempo que eu tive lá eu não vi uma aplicação de veneno, mas aplicamos um esterco de vaca, de 

cabra, tudo isso de fora, comprado da vizinhança. 

Nad - Ah, de outras propriedades em volta? 

Yan - Sim, próximos, isso era interessante que fazia a economia local girar. Só um lugar que eles 

tinham feito uma análise de solo e parecia um solo bem ácido, e eles queriam colocar esse lugar para 
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produzir mais rápido, então a gente fez uma aplicação de calcário mineral mesmo, que foi comprado 

em casa agropecuária, só pra fazer essa correção mesmo do solo. 

Nad - Em um dos talhões? 

Yan - É, eles fizeram em alguns talhões isso. 

Nad - Mas era só para implementação? 

Yan - Isso, só para fazer a implementação, tentar fazer essa correção de solo. E eles cultivavam 

bastante adubação verde, todos os talhões tinham correção também ia muita adubação verde, muito 

feijão de porco, feijão guandu. 

Nad - O do Roundup foi também? 

Yan - Não tinha adubação verde nesses. Foi muita adubação verde, muita mucuna, crotalárias, algo 

nesse caminho assim. 

Nad - E aí enquanto você estava lá não tinha outro voluntário?  

Yan - É, só tinha eu. 

Nad - Maneiro. Então queria saber um pouco da sua relação, vamos começar com os funcionários, 

que acho que vai ser legal essa relação também porque querendo ou não essas pessoas não são do 

local, vêm de fora, mas tem uma relação com o casal talvez diferente da sua relação com o casal, 

então a sua relação com os funcionários e depois a sua relação com os anfitriões. 

Yan - A minha relação com os funcionários era muito boa, muito tranquila, a gente se dava super 

bem. 

Nad - Mas era de trabalho, ou era de troca? 

Yan - Não, tinha trabalho e tinha troca. 

Nad - Você trabalhava com eles? 

Yan - Trabalhava com eles, tinha um coroa, que se chamava Carlos, o apelido era Carlos Sanfoneiro, 

ele tocava sanfona para caraca, e um dia ele tocou sanfona lá com a gente que foi irado. A relação dos 

patrões com os funcionários era uma relação harmoniosa, mas lógico que tinham alguns momentos 

em que era posta uma hierarquia assim, mas era uma relação muito horizontal, assim. Cada dia, na 

verdade, eu trabalhei com um funcionário. 

Nad - Então, eram 6 né? Então os 6 eventualmente trabalhavam em talhões diferentes? 

Yan - Exato, muitos estavam trabalhando em talhões diferentes. No primeiro dia que eu cheguei o 

Schineider estava trabalhando com colheita de cravo e eu estava fazendo reconhecimento com o 

Gilberto. Aí teve um dia que eu trabalhei plantando cúrcuma, na parte para a gente ocupar o menos 

extrato da agrofloresta, porque tinha um extrato que já estava com as árvores madeireiras subindo, 

tinha umas juçaras e cacaus de sub bosque e a gente estava usando a cúrcuma para usar a parte 

debaixo, né? Teve dias que eu trabalhei com o Carlos, ele que faz um trabalho um pouco mais 
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devagar, até pela sua idade, mas ele era muito bom na capina, ele fazia uma capina seletiva 

espetacular, ele sabia muito das plantas, então ele até entendia quais que ele queria, aprendi 

bastante com ele também. Foi bem bacana o trabalho assim com eles. Tinha dia que eu trabalhava 

com a Luiza só, que foram os dias que fiquei trabalhando só com animais e coisa próximas da casa. 

Nad - E o Gilberto também trampava? 

Yan - Sim, trampava como um funcionário. 

Nad - E não necessariamente você estava com ele todos os dias também? 

Yan - Não necessariamente todos os dias. 

Nad - E tinha dias que você estava sozinho também? 

Yan - Sim, tinha dia que eu estava sozinho também. Ele até no meio da minha estadia ele até teve que 

vir ao Rio de Janeiro para prestar uma consultoria à Ambev, então tiveram dias que ficou só eu e a 

Luiza lá na casa. 

Nad - Entendi, então tu teve experiência de trampo sozinho, com funcionário, com anfitrião, e foi 

bem variado e dinâmico, né? 

Yan - Bem dinâmico. 

Nad - Porque em diferentes dias você trabalhava com diferentes pessoas, né? 

Yan - Diferentes trabalhos e diferentes pessoas. 

Nad - Do chato até o legal? 

Yan - Exatamente. Tinham também duas mulheres que trabalhavam numa parte mais de seleção 

assim. Elas eram mais diaristas, como se fosse um freela, freela é um termo que a gente usa mais 

aqui, né, mas lá eles chamavam de diarista, elas iam às vezes uma vez na semana, duas, elas faziam o 

trabalho de seleção só, por exemplo do cravo: colhiam 8 sacos de cravo, elas iam fazer a seleção para 

depois colocar para secar o cravo, a pimenta do reino, o urucum, elas trabalhavam 1 ou 2 assim, e 

nem era todas as semanas, era só quando era necessário. 

Nad - E qual era a tua relação com o casal, desde ambiente de trabalho, de moradia, como eram as 

refeições, como eram feitas as refeições? 

Yan - É uma relação meio que padrão machista da sociedade, a Luiza era a que basicamente 

cozinhava e tomava mais conta da casa e o Gilberto ficava mais do lado de fora, mas foi maneiro, eu 

cozinhei para eles, fiz pizza para eles, ajudava em algumas tarefas domésticas mesmo, como varrer a 

casa, ajudei a limpar banheiro, ajudava sempre na louça, eu lavava a louça, alguns dias também 

ajudava no café da manhã, dependia assim. 

Nad - Era bem orgânico? 

Yan - Exatamente! 
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Nad - Então você consegue estabelecer uma rotina assim, rotina de tarefas diárias que você realizava, 

ou cada dia era diferente? 

Yan - Não, cada dia era diferente, estava realizando diferentes tarefas, algumas eu acabava repetindo, 

mas não era…. Lavar a louça, por exemplo, era uma coisa que eu fazia diariamente, mas de resto não 

era tão… 

Nad - Mas já era pré-estabelecido ou era tipo “hoje..” 

Yan - Então, tinham algumas coisas que eram pré-estabelecidas, tipo assim, dar comida aos animais 

todo dia de manhã, mas algumas das coisas eram sendo feitas, no final do dia a gente decidia o 

próximo dia, que a gente tinha a resposta do campo de como tinha sido cada coisa, e que os 

funcionários traziam assim, tipo “ó, tem umas coisas pra fazer ali, outras pra fazer acolá”.. 

Nad - E aí, baseado nisso, fazia um levantamento do que ia ser feito e mais ou menos já distribuía?  

Yan - Isso, mais ou menos pros próximos dois dias. No final de semana eu tinha livre, lá mesmo como 

voluntário eu poderia sair da fazenda, eu ficava de segunda a sexta trabalhando e sábado e domingo 

eu podia ficar de role, mas eu ficava lá, tinha um rio dentro da fazenda que podia dar um mergulho. 

Nad - Então você ficou só na fazenda? 

Yan - É, fiquei só na fazenda. 

Nad - Nos seus horários de folga você ficava por lá? 

Yan - É, ficava com eles, trocava ideia, escutava uma música, via um filme juntos, tinha internet na 

fazenda, então a gente tinha contato com outras coisas, eu conseguia conversar com outras pessoas a 

noite, durante o dia acabava que não. Mas era uma rotina bem rural mesmo no sentido de, acordava 

5 horas da manhã e tava morrendo de sono às 8 horas da noite, tava batendo cabeça já. 

Nad - Sim. E eles são de onde? 

Yan - O Gilberto nasceu em Goiás e veio para o Rio com 12 anos de idade, e a Luiza é de Resende - RJ. 

Se conheceram na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ, os dois fizeram, ele fez 

engenharia florestal e ela medicina veterinária, e ambos fizeram mestrados em Ecologia na UFSCAR 

juntos, eles começaram a namorar na faculdade. 

Nad - Eles se formaram juntos e depois foram estudar juntos? 

Yan - Sim, e depois foram trabalhar na Reserva Natural Vale, no Espírito Santo, e depois foram pra 

roça. Conseguiram juntar um dinheiro, começaram a comprar as terras e foram pra Valença. Eles têm 

mais 3 sócios que ajudaram com dinheiro para comprar terras, para implementação de algumas 

coisas. 

Nad - E tu diria que eles estão numa transição urbano-rural? 

Yan - Eles estão muito mais rural do que urbano, apesar de ter algumas coisas… São as novas 

ruralidades, eu entendo isso assim. 



13 
 

Nad - Digo de rotina, de ganha-pão.. 

Yan - Rural, rotina deles é uma rotina rural, de ganha-pão também. Lógico que ele também faz 

algumas consultorias, o Gilberto, pra um extra, para conseguir ganhar um dinheiro extra, mas a rotina 

deles e a vida deles é basicamente rural. 

Nad - E hoje eles ganham dinheiro e pagam os funcionários a partir dos produtos que são vendidos de 

dentro da propriedade? 

Yan - E das consultorias também.  

Nad - Então as consultorias ainda são bem pertinentes? 

Yan - Sim, bem pertinente. 

Nad - Mas você acha que está num momento de transição? 

Yan - Tá num momento de transição. Pelos cálculos a partir desse ano, tudo ia ser pago só pelo sítio e 

as consultorias seriam só um extra mesmo para juntar um dinheiro. E a partir de 2021, cara, era uma 

previsão deles ganharam quase 10 mil reais por mês só com o sítio, até porque ia ser o primeiro 

desmonte de madeireira, e agora eles teriam as madeireiras de cliente também, e eram madeiras 

nobres, muito vinhate, muito mogno, tinha pau-brasil para desmonte, pau-ferro, jacarandá, tinha 

maçaranduba.. Árvores registradas no Instituto Floresta do Brasil - IFB, essas árvores para eles 

cortarem, né. 

Nad - Ah, elas são registradas para poderem ser cortadas depois? 

Yan - Exatamente, para elas serem cortadas porque eles estão produzindo para isso, entendeu? 

Nad - Entendi! Então, eram 62 talhões, né? Por eles terem sido implantados em momentos 

diferentes, acredito eu, os próprios talhões estão em momentos diferentes, então tem madeira nova, 

tem madeira a ser desmontada em 2021, tem madeira a ser desmontada em… 

Yan - 2030! Até depois. 

Nad - Entendi, irado! E aí a gente falou muito bem, de partes boas.. Queria saber partes ruins, 

complicações, dificuldades, questões… 

Yan - Ruins? Dificuldade maior era mais por ter saudade de casa, das pessoas que tenho distância 

assim, só isso de maiores dificuldades. Não teve nenhuma briga, nenhum desentendimento. 

Nad - E teve algum momento, ou alguma coisa aconteceu, que você se sentiu talvez um pouco 

incomodado, mas passou batido também? Qualquer coisa assim? 

Yan - Não.. Tipo, até teve.. Não que eu me lembre assim. 

Nad - Nada que tenha marcado? 

Yan - Nada que tenha realmente marcado, entendeu? A relação era muito tranquila, muito 

harmoniosa mesmo. 
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Nad - Okay. Então, eu anotei aqui que você estava viajando e aí você foi fazer o voluntário em um 

lugar. 

Yan - É, eu já estava viajando, fazia parte do final da minha viagem assim. 

Nad - Já estava planejado no final você chegar lá? 

Yan - Isso, isso. Já estava, já tinha entrado em contato, já tava planejado. 

Nad - Com data… 

Yan - É, eu ja estava na Bahia. 

Nad - Então por você já estar interessado em ir para a Bahia viajar, você já ligou um ponto com o 

outro e falou “já vou imendar”? 

Yan - Exatamente, isso. 

Nad - Saquei. Então, o objetivo do meu trabalho - é porque eu não queria compartilhar o objetivo 

justamente para você não ficar tendencioso durante a entrevista, durante a história, né - é um pouco 

trabalhar a questão da sustentabilidade dentro desse tipo de experiência, ainda que 

“sustentabilidade” seja um conceito muito estranho, né, porque hoje o termo sustentabilidade é 

usado de diversas formas diferentes e, com algumas, eu até não concordo particularmente, mas 

como o objetivo é puxar a sustentabilidade, eu não falei isso justamente para poder pescar algumas 

coisas durante a nossa entrevista e poder trabalhar isso depois. Que link você faria com 

sustentabilidade, ou talvez ecológico, como você preferir usar, com esse tipo de experiência em 

relação a troca, aprendizado, valor com a terra e etc e tal? 

Yan - Então, é.. Sustentabilidade pra isso, né? Isso, eu acho, que vou pro amago isso mesmo, a 

sustentabilidade do ser, entendeu? Acho que esse tipo de coisa ajuda a gente a sustentar o que é 

uma sociedade mais justa e sem um pensamento tão econômico dentro dela, entendeu? Acho que é 

algo que tem pra crescer assim. É como você falou, a sustentabilidade hoje, ao meu ver, é um termo 

muito difuso, que eu não consigo mais falar o que é a sustentabilidade assim, eu, como cientista 

ambiental, é difícil definir isso assim, entendeu? Eu acho que é uma… Foi uma experiência 

sustentável, foi uma experiência sustentável, pelo o que? Por tudo ser bem harmonioso dentro do 

processo. Era uma coisa bem… Foi diferente assim! Era uma produção de animal visando também a 

própria alimentação, uma autonomia, exatamente isso. Tudo, em primeiro lugar, era visando uma 

autonomia, a gente se alimentava muito com as coisas do local, comprava algumas coisas de fora 

assim, queijo coalho, um requeijão, uma manteiga, basicamente as coisas mais derivadas de leite até, 

comprava um arroz, um açúcar, mas o feijão era de lá, o milho era de lá, abóbora era de lá, salada era 

de lá, a sobremesa era de lá, porque muitas vezes era fruta desidratada ou fruta da hora mesmo, café 

da manhã era basicamente de lá pô, vários dias o café da manhã era creme de graviola e açaí, pô. 

Bonzão assim. 

Nad - Açaí, juçara? 

Yan - Açaí e juçara, era os dois.  

Nad - Que tinha sido colhido lá, e guardado a poupa la.. 
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Yan - Isso, exatamente. 

Nad - Irado. Então tu coloca a sustentabilidade como a forma como se deu a relação, que foi 

sustentável, e também na alimentação, né? 

Yan - E na alimentação é, sim. Tinham algumas coisas que.. Também tinha muita coisa usada de 

material movido a petróleo, a própria roçadeira, não tinha trator, mas tinha carro, serra elétrica, 

muita coisa usando energia elétrica da rede, não tinha uma autonomia de energia, era rede normal. 

Nad - Mas tá nos planos?  

Yan - Não sei se eles pensam isso no momento, não vou poder te afirmar.  

Nad - Boto fé. Então foi sustentável sim, correto? 

Yan - É, eu acho que foi sustentável. 

Nad - Seria sustentável, ou mais sustentável? A partir do momento que o termo é difuso, né? Foi algo 

mais sustentável do que, de repente, você trabalhar, você ser um funcionário? 

Yan - Não sei te falar, porque a economia também é importante, mesmo não sendo a única coisa 

importante, mas é também uma coisa importante você ter sustentabilidade e autonomia econômica. 

Nad - Sim, porque querendo ou não a gente tá na sociedade, não ta à margem dela, né? 

Yan - Sim, a gente tá no modelo vigente e tudo que a gente usa precisa do dinheiro para alguma coisa, 

entendeu? Poderia ser mais sustentável se eu ganhasse mais, mas eu ganhei coisas, se eu quisesse 

vender eu vendia, mas eu preferi comer e compartilhar. 

Nad - E aí, falando em compartilhar. Então é uma troca de saberes e o compartilhar da vivência, né? E 

aí como você trampava e estava imerso ali, como é que você se sentiu ao estar imerso num outro 

núcleo familiar, numa outra vivência, num outro ambiente? 

Yan - É, você tem o estranhamento no começo, mas depois, se você respeitar o limite dos outros né 

cara, eu acho que tem tudo pra dar certo. Eu acho que é isso, né, é onde mora o respeito, acho que 

pelas minhas vivências que eu tive de encontros e tal, eu acho que você não pode chegar com as suas 

vontades e vícios dentro da casa de outras pessoas, entendeu? Então você tem que experimentar a 

vida do outro mesmo, no sentido das práticas que ele tem. Se você gosta muito de beber e os caras lá 

não gostam de beber, você tem que segurar, respeito, exatamente.  

Nad - Então é isso, né? Foi positiva a experiência? 

Yan - Sim, completamente positiva, até porque a gente compartilhava de muitas coisas assim, ideais 

em comum, então foi simples. Também foi isso, né, eu vim a partir da indicação de um sobrinho dele, 

uma pessoa de muito afeto, da família dele, então eu acho que ele já veio esperando algo familiar pra 

ele mesmo, quando ele me recebeu mesmo, ele me recebeu muito muito bem, não sei se é assim 

com todos os outros voluntários. 

Nad - Então você se sentiu como parte da família mesmo? 
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Yan - É, uma relação familiar assim, de carinho mútuo, de trocação de ideia grande assim e eles são 

pessoas que incentivam muito o estudo, então acabava que a gente ficava fazendo umas leituras a 

noite, trocava ideia sobre o que tava lendo, sobre artigos que tava lendo, então é o que eu falei né, 

tinha muito interesse em comum. 

Nad - Qual era a idade deles? 

Yan - Gilbertão deve estar com 37 agora e a Luiza com, agora não, ela tá com 35, ele deve estar com 

38. 

Nad - E aí, conversando com o Thiago, foi muito legal que eu já tinha essa impressão mas 

conversando com ele, é como se construísse uma família, né? Nas experiências dele, ele se colocou, 

principalmente no Tibá, como sendo um filho, e eu me coloco, na minha experiência, diversas vezes 

como um filho das pessoas que estavam me recebendo, se eu for me colocar num ambiente familiar 

quando eu me sentia, até porque eu visitei muitos lugares,  então quando tinha essa experiência de 

troca como se fosse família, eu me colocava sempre como um filho. E aí é interessante porque eles 

não são muito mais velhos.. 

Yan - Então, deve ser por isso que eu estava mais como um sobrinho. 

Nad - Exatamente isso que eu ia perguntar, como você se coloca se fosse numa árvore? 

Yan - Seria tipo isso, como se eu fosse um sobrinho. 

Nad - Como um sobrinho, irado.  

Yan - Já numa outra, quando eu escrevi o meu TCC, quando eu também participei numa imersão na 

casa desse casal eu fui tratado como um filho. 

Nad - Onde, no Carrapato? 

Yan - Isso, no Carrapato e na Inês. 

Nad - Fala um pouquinho da sua experiência lá? 

Yan - A minha experiência lá foi fantástica. Conheci eles a partir de um convite da prefeitura de São 

Gonçalo para ir num evento no Assentamento Fazendo Engenho Novo, dentro lá, a gente conheceu o 

Carrapato, eu e o professor Alexandre, representando o núcleo Pacha Mama na época que a gente 

foi, núcleo de estudos que eu compunha. Aí fomos convidados para a casa dele, começamos lá 

fazendo uns trabalhos com ele, que na época a gente estava fazendo a matéria de gestão do 

ambiente agrário, teve um grupo que fez um trabalho com eles, eles produzem bastante laranja, e eu 

fui acompanhando. A partir disso a gente construiu uma relação também e vim escrever o meu TCC 

sobre a transição agroecológica dentro do sítio e a gestão que eles faziam no sítio também. A partir 

de uma metodologia que foi criada dentro do núcleo, que é a metodologia do Conviver, que ela é 

baseada dentro dos EIV - Estágio de Vivência Interdisciplinar do MST, e das vivências da FEAB - 

Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil. A gente começava com um círculo de convivência, 

que a gente falava as nossas expectativas, o que a gente esperava de cada um. Aí o primeiro Conviver 

que a gente fez foi só um final de semana, que foi interessante e no final a gente fez uma roda de 

encerramento da convivência, se as expectativas foram atingidas, se teve algum problema e tudo o 
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mais. Então nesse primeiro conviver já foi muito bacana, eles me abraçaram muito assim, e adoraram 

eu estar lá e, a partir disso, eu fiz algumas outras visitas individuais, eu ia lá durante a semana, e no 

final eu fiz um outro conviver de 10 dias dentro da casa deles. E aí depois desse conviver eu 

realmente vi o processo e eles já me consideravam filho deles, até o Carrapato tinha 3 filhos e um 

deles também se chama Yan. Aí foi bem legal, sou total parte da família, a gente se fala até hoje, tem 

um tempo já que não vou visitá-los, a gente tem uma relação muito boa, a gente conversa. 

Nad - E nesses 10 dias você ficou lá convivendo no sentido de estar vivendo a vida deles. 

Yan - Sim, trabalhando. 

Nad - Num esquema voluntário de novo? 

Yan - Sim, num esquema de voluntário de novo. 

Nad - Então seu TCC foi um estudo de caso dentro da experiência que você teve dentro da 

propriedade dele? Uma parte do TCC, claro. 

Yan - Então, não. O meu TCC foi basicamente uma experiência, foi a primeira sistematização dessa 

metodologia que a gente começou dentro do núcleo, que é o Conviver, que é baseada numa vivência, 

numa imersão real, e foi discutir a transição agroecológica e a assessoria rural ao invés da extensão 

rural. Como assim assessoria rural? A assessoria rural é um processo de construção conjunta, 

entendeu? Baseada na troca de saberes e não de receitas prontas, receituários como na extensão 

rural vêm, entendeu? Então é uma forma de você legitimar o saber do próprio agricultor, baseado 

nessa troca de saberes e na ecologia de saberes, né? Porque isso se deu em algumas outras relações 

e instâncias, quando você traz o agricultor para dentro da universidade, pensando na extensão 

reversa, quando a gente ia pra casa dele, tudo isso foi discutido dentro do meu trabalho, entendeu? 

Mas a ideia principal era legitimar a metodologia que a gente trabalhou e discutir a transição 

agroecológica, a partir de algumas coisas assim, de um referencial baseado na dialética, na 

agroecologia, o que é agroecologia e agronegócio, da análise de conteúdo das comunicações, foi um 

trabalho bem pensando nesse tipo de coisa. 

Nad - Nesses dois grandes focos quase, né? 

Yan - Isso. 

Nad - Transição agroecológica e a fomentação da metodologia, ver se ela funciona de fato e fomentar 

ela para que ela venha a ser usada.. 

Yan - Por outras pessoas. 

Nad - Sim, massa. E aí como parte da minha metodologia, da metodologia que eu estou usando no 

caso, de Histórias de Vida, eu li que alguns autores achavam interessante pegar tudo o que eu anotei 

e te mostrar para trocar ideia em cima do que eu anotei ao longo da nossa entrevista. Então, eu 

anotei aquela questão da viagem e depois o voluntário, a questão da Sucupira, é porque você 

começou de uma forma bastante técnica, achei bem maneiro assim, a entrevista começou bem 

técnica, conversamos sobre termos e muita informação florística que foi bem maneiro, bastante dos 

trabalhos que você fez e depois a gente começou a correr um pouco mais sobre as relações. Então no 

início, você falou de experiências de troca de saberes, que teria sido a experiência lá, né? E eu achei 
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muito interessante que você colocou “pensar o que eu realmente queria para a vida”, isso você 

colocou mais no momento em que você foi para a Bahia de forma turística, e você acha que esse 

momento que você teve na Bahia, de turismo só curtindo e tal, e esse momento de voluntário 

contribuíram para você realmente pensar no que você realmente queria para a vida? 

Yan - Contribuíram, lógico. 

Nad - Não só o momento que você tinha pensado para isso, porque pelo o seu discurso, você 

reservou o momento turístico para pensar na vida e depois você foi para o voluntário. 

Yan - Não, ambos foram nesse intuito, né? Porque na verdade a vida é fluída, né? A gente muda o que 

a gente quer várias vezes, então eu pensava assim mais num sentido de uma catarse minha mesmo, 

fechamento de ciclos, e o que eu tava esperando e pensando para o futuro. 

Nad - Você tinha quantos anos na época? 

Yan - Eu tinha 26 anos. 

Nad - E aí, você falou das ferramentas principais, que eu achei bem maneiro... 

Yan - 26 não, 25! Eu ia fazer 26, eu tinha 25. 

Nad - Tá. E aí você colocou as ferramentas principais, que seria o facão e a bota, né? Ferramentas 

principais para estar na Sucupira e talvez para estar no ambiente rural, com intuito de produção. 

Yan - Isso! E vou te falar uma coisa também, isso foi uma coisa que eu reparei depois, mas você ter 

um facão e estar de bota, dentro desse ambiente, você tinha respeito. 

Nad - Maneiro, você era mais bem visto? 

Yan - Exatamente, todo mundo tinha! 

Nad - É quase que uma identidade? 

Yan - É quase que uma identidade. 

Nad - E aí você colocou “agrofloresta, agroecologia”, falamos do “mapa agroecológico” também e da 

“economia local”. Então tudo acaba que conversando bastante, né? Onde tudo conversa muito e é 

muito misturado, ao mesmo tempo que as definições se permeiam, né? 

Yan - Isso! É bem de se tratar em comunidade mesmo, apesar de que muito do que eles produziam 

saía bastante do local. 

Nad - Também fortalecia bastante o local, né? 

Yan - Exatamente, existia uma sinergia nesse sentido, quanto à economia local, quanto àquela 

comunidade. 

Nad - Você falou que grande parte das frutíferas e locais, então acho que essa valorização das nativas 

locais, não só do Brasil mas da região, é muito importante, né? Com certeza você também. Achei legal 

essa parada que a gente chegou do açaí cruzado com a juçara, que a gente não sabe se é, mas talvez 
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possa vir a ser se já existir algumas pesquisa. Porque eu tinha certo na minha cabeça que açaí era 

sempre em touceira e juçara sozinha, até você me falar. 

Yan - Eu também, até esse dia. Até eu ver. 

Nad - E aí “variedade, abundância”, foram palavras que você falou que pra mim são muito marcantes, 

né? Gostei também que eles estão abertos à pesquisas com veneno, que foi como você colocou. Acho 

que é importante, né? Porque ao mesmo tempo que a gente procura muito valorizar o que a gente 

acredita que é a melhor forma de vida e produção, eu acho que para isso a gente tem que elaborar 

provas de o que a gente não acredita também, e em termos de comparação, em termos de mostrar 

de fato para a gente conseguir ver, porque a gente estuda muito, fala muito, mas a gente não chega 

em um lugar que só produz com veneno para ver como é de fato, porque a gente evita esses 

ambientes, né? E achei bem legal que eles são abertos à pesquisas com veneno, é como se trouxesse 

o “inimigo” para aprender com ele também e ver. 

Yan - É! E realmente mostra que de fato o veneno não quer dizer que n ão vai te dar melhor 

produção, maior produção de nada, né? 

Nad - É. Gostei também que você colocou que “foi diferente”, achei bem maneiro também. E que as 

coisas que vinham de fora era basicamente derivadas de leite, alguns grãos, mas grande parte 

derivados de leite, achei isso bem legal também. E aí a gente entrou naquela questão de compartilhar 

e você logo entrou com a questão do “limite dos outros”, então o compartilhar está muito ligado ao 

você respeitar o limite além de você compartilhar, né? Achei isso bem legal. Coloquei também o 

conviver, assessoria rural vs extensão rural, que achei bem maneiro, e aí a assessoria é como se você 

promovesse essa extensão reversa. 

Yan - Assessoria é, não é a extensão reversa assim, a assessoria rural promove realmente a troca de 

saberes e a construção coletiva, diferentemente da extensão rural, que são receituárias, vai vir com 

uma ficha técnica, o extensor rural da EMATER, por exemplo, e “você vai plantar isso, isso e isso, vai 

usar esse agroquímico aqui e esse defensivo aqui” e acabou. 

Nad - É, acaba que a gente vê isso se repetindo várias camadas da sociedade, ambiente político e toda 

a questão que a gente tá vivendo. 

Yan - Exatamente! 

Nad - E aí, enquanto a gente estava conversando, eu tive duas ideias: mapear a localização das 

experiências que dá uma visão muito maneira e que é impossível desvincular a vivência que você teve 

porque faz parte da construção da vida, e da identidade da pessoa, porque acho que foi um momento 

que a gente voltou pro seu TCC e começou a falar dele, aí pensei no comboio, e aí pensei nos outros 

entrevistados também, e na minha própria vida, porque não adianta a gente pegar e “eu aprendi isso, 

isso e isso nesse tempo”, porque às vezes tá muito misturado e acho que é um pouco disso, né? Eu 

não posso tentar analisar as conversas, as entrevistas, que eu tive e desvincular quem é a pessoa, e o 

que ela viveu anteriormente, né? E eu coloquei a apresentação como uma forma de você se sentir 

mais a vontade, de quando entrar no assunto de fato a pessoa já estar mais a vontade, mas agora eu 

estou vendo a importância que isso tem para a construção das análises. E é isso. 

Yan - Show! 
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Nad - Muito obrigado e até o TCC., até a defesa! 

 


