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Muitos estudantes de Econo-
mia sonhamcomomercado fi-
nanceiro.IgorMoraesfoitraba-
lhar no Congo. Boa parte dos
engenheiros recém-formados
mira a Petrobrás. Felipe Buza-
novsky está ajudando noHaiti.
Recém-graduados em Rela-
ções Internacionais fazem de
tudo para entrar no Itamaraty.
Graziella Piccolo foi parar no
Iraque. Jovens advogados ado-
ramcausasmilionárias.AnaLe-
tícia Medeiros está a caminho
do Sudão, um dos países mais
pobres domundo.
A trajetória desses quatro

brasileirosmostraumaalterna-
tiva para médicos, engenhei-
ros, economistas, advogados e
outrosprofissionais quenãose
veemnumescritório oupresos
à rotina pormuito tempo. Tra-
balharemagênciasdeajudahu-
manitáriapodeserumaboaop-
çãodecarreira, quealia satisfa-
ção pessoal, experiências mar-
cantesdevidae atéumbomsa-
lário. E a boa notícia é que os
brasileiros vêm sendo cada vez
mais procurados para assumir
esses cargosmundo afora.
Como seria de se esperar,

profissionais da saúde formam
boa parte dos quadros de orga-
nizações que atuam em países
vítimas de guerra, catástrofes
oupobreza crônica.OMédicos
Sem Fronteiras (MSF), por
exemplo, está buscando brasi-
leiros que sejam anestesistas,
cirurgiões,psiquiatras, infecto-
logistas, enfermeiros, pedia-
tras e ginecologistas.
Oquemuitosnãosabem,po-

rém, é que 60% dos profissio-
nais do MSF não são médicos.
Há postos para administrado-
res, profissionais de logística,
comunicação e sociólogos.
Sejaqual for a área, ter sólida

formação educacional é o pri-
meiro passo para entrar no se-
tor. “Nãobastagostardeviajar.
Trabalharcomajudahumanitá-
riaébemdiferentedemochilar
pela Europa”, diz Ana Letícia

Medeiros, advogada do MSF
que se prepara para a terceira
missão na África.
“Mas qualquer experiência

internacional, como intercâm-
bios, já ajuda, porque mostra
que a pessoa já foi confrontada
com outra cultura”, garante o
suíço Dominique Delley, chefe
deRecursosHumanosdoescri-
tório doMSF noRio.

Dominaridiomaséumconse-
lho básico dado por todos os
profissionaisdeagências inter-
nacionais ouvidos pelo Esta-
dão.edu. “Levavantagemse ti-
ver outro idioma além do in-
glês. Nossa maior missão é no
Congo e agora estamos com
um projeto grande no Haiti –
dois paísesde língua francesa”,
afirmaDelley.

No Comitê Internacional da
CruzVermelha(CICV),aorien-
tação é a mesma. “Um proble-
ma que costumo encontrar na
AméricaLatinaéquemuitasve-
zes as pessoas só falam portu-
guês ou espanhol. Pelo menos
inglêsefrancêssãoessenciais”,
explicaMarçalIzard,responsá-
velpelaAméricaLatinanasede
do CICV, em Genebra. “Espa-

nhol, russoeárabetambémsão
bastante requisitados.”
Ter alguma bagagem profis-

sional também conta. No MSF
enaCruzVermelha,háumpré-
requisito de dois anos de expe-
riência:“Nãomandamosjunio-
res para missões internacio-
nais”, diz Delley. Para ele, essa
experiênciapodeserobtidatra-
balhando como voluntário.

Formação
semfronteiras
AGÊNCIASDEAJUDAHUMANITÁRIASÃOOPÇÃO
DECARREIRAPARAVÁRIASPROFISSÕES

%HermesFileInfo:H-8:20100330:

8 I .EDU I Terça-feira,30deMarçode2010 ● 



“Temos parcerias com ONGs
locais que aceitam voluntá-
rios”, diz o engenheiro agrôno-
mo Victor Arai, oficial do Pro-
grama Humanitário da Oxfam
noBrasil. “Encontreiminhava-
ga no site Rits (www.rits.org),
que divulga oportunidades no
terceiro setor”, conta o admi-
nistrador de empresas Emídio
Bastos, da VisãoGlobal.

O currículo formal, porém, é
apenasumdos itensna seleção
de um candidato ao trabalho
humanitário.Numcampodere-
fugiados ou num hospital para
feridosdeguerra,oinglêsfluen-
te é inútil se não vier acompa-
nhado de sangue frio e capaci-
dadedeadaptação.“Flexibilida-
de é a palavra-chave. É preciso
saber lidar comsituações com-

plicadas”, afirma Delley. No
MSF, a seleção envolve testes
para ver se o candidato se sai
bem sob stress intenso.
“Lidar com a carga emocio-

nalécomplicado.Quandosevê
o sofrimento humano, nin-
guémfica imune.Masvocêestá
ali a trabalho e por isso enten-
der seus limites é fundamen-

Desde 1995 participo de missões de ajuda hu-
manitária. Já estive na América Central, Croácia,
Peru, Usbequistão, Uganda, Afeganistão e agora
estou no Iraque,masminha base é na Jordânia. É
verdadeque hámomentos emque a saudade bate
forte. Mas o fato de poder viver uma vida que não
me ponha distante da realidade que amaior parte
domundovive(comguerra,pobreza,violência,abu-
sos) e tentar responder a isso, ainda que minima-
mente, preenche esse vazio. Lidar com a carga
emocional também é complicado. Quando se vê o
sofrimentohumano,ninguémficaimune.Masvocê
estáaliatrabalhoepor issoentenderseuslimitesé
fundamental. Também é importante saber desli-
garno fimdodia, parapoderdigerir oqueseviveue
controlar o cansaço emocional emental.
O fato de sermulher não chega a atrapalhar. O

quepodeaconteceré,noscontextosmuçulmanos,
você termenos acesso aos interlocutores ou suas
ações teremum impactomenor.”

Fome–Crianças
jantamemorfana-
tonoCongo, que
abrigaamaior
missãodoMSF

FormadaemRelações Internacionais naUnB
Responsável pelaComunicação daCruz Vermelha noIraque

“Éclaroqueéimpossívelrespondera
todasasnecessidadesquevemos.
Masquandovocêfazalgoporessas
pessoas,comoreunirfamiliares
separadosousimplesmenteentregar
alimentos,nãohácomoexplicaro
quantooseudiaterminabem.”

GRAZIELLAPICCOLO

http://blogs.estadao.com.br
/ponto-edu
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 30 mar. 2010, Estadão .Edu, p. 8-9.




