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Quinn Rallins, 23 anos, graduo-se com mérito no ano passado pelo Morehouse College com 
titulação dupla em estudos internacionais e espanhol. Nesta primavera, Rallins está 
terminando seu mestrado em política social comparada em Oxford. Ele analisou pesquisas para 
a Rand Corporation na Inglaterra, liderou workshops na Malásia para a Anistia Internacional e 
fundou uma organização de ajuda aos órfãos da República Dominicana.  
 
Seu próximo passo? Empresas de ponta nas áreas financeira e de tecnologia expressaram 
interesse em contratá-lo. Mesmo nesta economia, ele tem opções.  
 
Mas Rallins quer ser um organizador comunitário - assim como o mais famoso do mundo, 
Barack Obama.  
 
Rallins diz que espera conseguir um emprego na PICO, uma organização nacional com cunho 
religioso. Ele está concorrendo a uma vaga em Brockton, no estado norte-americano de 
Massachusetts, uma cidade industrial varrida pela mais alta taxa de execuções judiciais do 
estado, pela perda da maioria de seus empregos na indústria e por minguantes recursos 
estaduais. O salário anual inicial é de US$ 35 mil.  
 
"Meu mentor na Morehouse diz que, no final do dia, não se trata de quanto dinheiro você fez, e 
sim as vidas que você impactou e as histórias que você tem", disse Rallins.  
 
Ele não está sozinho. Um trabalho que não tem sido muito atraente para recém-formados está 
ressurgindo, de acordo com organizadores comunitários e educadores. Uma vez vista como 
destino de radicais de esquerda comprometidos em viver com salários baixos, frustração e um 
pouco de fadiga, a organização de comunidades é hoje vista por muitos jovens como uma 
carreira excitante.  
 
Com seus empregos, estudantes visam ajudar comunidades a resolver questões urgentes - 
economia ou meio ambiente, educação ou justiça social - enquanto desenvolvem sua 
capacidade de liderança. E esses empregos, dizem os estudantes, podem na verdade levar a... 
bem, você sabe.  
 
"Organização comunitária tornou-se ‘cool’", disse Marshall Ganz, que deixou Harvard em 1964 
para se juntar ao movimento pelos direitos civis em Mississippi e passou 16 anos com Cesar 
Chavez e a United Farm Workers. É claro que uma economia difícil ajuda a atrair as pessoas 
para profissões que elas talvez não fossem considerar em outra realidade, como uma cruzada 
em um momento em que Wall Street tornou-se símbolo de ganância, arrogância e 
irresponsabilidade.Mas a virada na popularidade ainda é muito marcante. No último outono, 
200 pessoas, a grande maioria na casa dos 20 anos, inscreveu-se para concorrer a uma única 
vaga em organização de comunidades em uma afiliada da PICO em San Diego, disse Stephanie 
Gut, diretora da entidade. O salário seria de US$ 35 mil a US$ 40 mil, mais benefícios de 
saúde.  
 
No passado, haveria cerca de 25 a 30 concorrentes para um emprego que envolva desenvolver 
líderes de raiz em congregações religiosas para trabalhar em uma variedade de temas sociais, 
disse Stephanie. Embora uma economia em crise possa ter tido alguma coisa a ver com o 
número, ela não pode responder por todo esse interesse.  
 
Dois anos atrás, 250 pessoas concorreram a 26 vagas de estágio de verão em organização de 
comunidades no Center for Community Change em Washington. No último verão, havia 1.200 
candidatos para 65 vagas.  
 
"Não me tornei nem um pouco mais popular como professor", disse Peter Dreier, que dirige o 
Urban and Environmental Policy Program na Occidental. "Então o crescimento da procura deve 
ter alguma coisa a ver com o clima político, o interesse dos estudantes em se organizar e o 
impacto de Obama".  



 
Ganz, o organizador veterano, treinou centenas de voluntários da campanha de Obama para 
organizar comunidades e eleitores.  
 
Ele vê os efeitos hoje. Três anos atrás, Ganz, que fez doutorado em Sociologia e é hoje 
palestrante em Harvard, ensinou 40 estudantes em sua aula de organização de comunidades 
na Kennedy School of Government, da Harvard University. Neste ano, 60 estudantes estão 
matriculados, com outros querendo entrar na turma. Três anos atrás, a Universidade de 
Massachusetts, em Amherst, começou a usar o currículo das aulas de Ganz. Hoje ele é 
ensinado no College of the Holy Cross, no Providence College e em Wellesley. E mais 
instituições, como o MIT e a Northwestern, o estão procurando.  
 
Certamente, há um "efeito Obama". Por meio de sua campanha presidencial e de seu memoir, 
"Dreams From My Father", Obama glamurizou e, mais importante, explicou a organização 
comunitária. Ele escreveu sobre encontrar com pessoas em suas igrejas e casas, ouvindo suas 
histórias, as falhas e pequenas vitórias.  
 
"Antes, você falaria com jovens sobre organização comunitária e eles não teriam uma pista 
sobre o que você estava falando", disse Susan Chinn, uma organizadora de comunidades de 
longa data que começou o programa de estágio no Center for Community Change. 
"Organizações baseadas na comunidade não têm feito um trabalho de marketing muito bom 
em divulgar esse trabalho para uma quantidade maior de pessoas pelo país".  
 
Mas elas agora tiveram uma campanha presidencial cheia de propaganda gratuita, e querem 
capitalizar esse ganho. "Nós dizemos a eles: ‘É óbvio que há muito que vocês podem fazer 
com isso’", disse Robert Fisher, que ensina organização comunitária na escola de serviço social 
na University of Connecticut, em Hartford. "E agora temos uma frase de efeito para concluir: 
‘Agora você pode ser presidente’".  
 
Rallins, do Morehouse College, é do South Side de Chicago, onde seu pai cresceu no Altgeld 
Gardens, o mesmo projeto habitacional em que Obama trabalhou como um organizador. E 
Rallins, que escreveu sobre sua ambição de preservar, conquistar, servir e ver o mundo em 
seu ensaio "The Audacity of Hunger", algo como "A audácia da fome", parece bem consciente 
desse paralelo e desse potencial.  
 
Obama "disse que foi a melhor educação que ele já teve", disse Rallins. "Jovens estão 
procurando certas capacidades intangíveis. Eles veem a experiência que Obama conseguiu na 
organização comunitária - sua preocupação, a forma como ele se relaciona com as pessoas do 
dia-a-dia".  
 
Rallins disse que se tornou comprometido com o emprego quando trabalhou, com outros 
estudantes de Morehouse, em uma área demolida de New Orleans, depois do furacão Katrina. 
"É onde meu coração está bem agora", disse Rallins.  
 
De fato, muitos estudantes idealistas mergulharam na organização bem antes de Obama 
começar sua campanha presidencial.  
 
Andrew Golis tinha 19 anos e havia acabado seu primeiro ano em Harvard quando se juntou à 
campanha presidencial de Howard Dean de 2004 em New Hampshire. "A campanha de Dean, 
por conta da guerra e muitos sentimentos de desilusão, estava atraindo toneladas de jovens", 
disse Golis, hoje com 25 anos, publisher do site de notícias Talking Points Memo. "Dean 
andaria por aí dizendo: ‘Vocês têm o poder, reclamem o país para si’".  
 
Karen Hicks, diretora de campanha para New Hampshire, estava tentando pensar no que fazer 
com todos os estudantes universitários que tinha trabalhando para ela, disse Golis. Ela chamou 
Ganz. "Marshall nos ensinou como ser organizadores durante um longo fim de semana sob 
uma tenda insanamente quente em um centro de tratamento", disse Golis. "Foi muito legal. Eu 
era um garoto idealista de 19 anos - e ele veio com sua história, sua habilidade para falar 
sobre lados inspiradores da política".  



 
"Marshall não se enquadra no clichê dos ‘baby boomers’ - o ‘lá atrás, quando eu estava 
enfrentando o homem, quando eu tinha cabelos compridos, quando eu estava fumando 
maconha’, disse Golis. "Ele estava contando uma série de histórias sobre si mesmo, sobre o 
trabalho que estava fazendo".  
 
E ao contrário dos anos 60, muitos desses estudantes não parecem motivados pelo 
partidarismo. Drea Chicas, 21 anos, filha de imigrantes salvadorenhos, é formada na 
Occidental, onde fez o curso do professor Dreier e trabalhou com garotas adolescentes.  
 
Mas política? "Para mim isso é só distração", disse ela. "Quando estou com minhas garotas, 
essa é a última coisa que elas têm em mente. Elas viram seus namorados serem baleados no 
rosto, violência contra a mulher. Democrata, republicano - isso não é nem relevante".  
 
De fato, conversando com muitos desses jovens adultos, o que os motiva a se tornarem 
organizadores é parte de sua fé. Josh Daneshforooz, universitário de 24 anos na Harvard 
Divinity School, está fazendo o curso de organização de Ganz na Kennedy School, "porque vi 
aqueles princípios em ação na campanha de grande sucesso de Obama", escreveu ele por e-
mail.  
 
Ele quer aplicar aqueles princípios, disse ele, no grupo que ele fundou, o All Nations Education, 
um grupo cristão, organizando universitários nos Estados Unidos para ajudar jovens do 
terceiro mundo a cursar uma faculdade.  
 
Ainda que Ganz e outros mostrem entusiasmo, a questão se tornou: o que eles vão fazer com 
todos esses recentes organizadores interessados. Mesmo que eles enfatizem que a organização 
possa ser uma carreira, os recursos sempre foram apertados e não devem aumentar com a 
recessão. Por exemplo, a PICO não planeja preencher em nenhum momento em breve a vaga 
em aberto em San Diego, que atraiu 200 candidatos.  
 
Rylan Truman, 27 anos, vai se formar na primavera como mestre em serviço social, com 
concentração em organização comunitária, pela escola de serviço social de Hartford. "Eu 
gostaria de poder organizar pais em empregos de baixo salário nas proximidades das escolas 
de seus filhos", disse ela. Mas ela não tem um emprego.  
 
"Minha formatura agora veio em um momento ruim por causa da situação econômica", disse 
ela. "Muitos empregos de organização de comunidades são os primeiros a serem cortados".  
 
Mesmo que esses jovens adultos tornem-se organizadores pagos, não há garantias de que 
continuarão com esses empregos. Eles, assim como Obama, podem eventualmente ficar 
frustrados com a falta de progresso. Afinal, o próprio Obama saiu com poucas vitórias no 
bolso, decidindo que as perspectivas de mudança real estão em outros lugares.  
 
Na PICO, Quinn Rallins está sendo recrutado por Lew Finfer, um organizador comunitário em 
Boston que, anos atrás, tentou persuadir Obama, um então estudante de Direito de Harvard, a 
voltar à organização. Eles conversaram bebendo um café na Harvard Square. Obama disse 
não; ele queria voltar a Chicago e entrar na política.  
 
"Fico feliz que ele tinha um plano", disse Finfer. "E estou feliz por eu não ter tido sucesso". Ele 
espera ter mais sorte com Quinn Rallins.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22 abr. 2009, Plano Pessoal, p. D7. 


